ERZSÉBET-UTALVÁNY

Tisztelt Partnerünk!
Az Erzsébet-utalványcsalád tagjai már elektronikus formában, Erzsébet-utalvány
Plusz plasztikkártyán is elérhetőek. Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya egy olyan termék,
amelyben benne van az utalványcsalád minden előnye, emellett egyszerűbb, biztonságosabb és korszerűbb megoldást jelent a béren kívüli juttatások rendszerében.
Az innovatív cafeteria-kártyát az Erzsébet-utalvány Plusz Korlátolt Felelősségű
Társaság biztosítja Önöknek.
Bízunk abban, hogy fejlesztéseink és újításaink 2016-ban is sikeres együttműködést
eredményeznek.

Üdvözlettel:
Erzsébet-utalvány Plusz Kft.
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Szeretné egyszerűbbé
tenni a mindennapok
bevásárlásait?

A készpénz-jellegű kiﬁzetések és az Erzsébet-utalványcsalád
összehasonlítása adóteher szerint:
Bérjuttatásokhoz képest 29%-kal
magasabb nettó érték.

Támogatná az
iskolakezdési időszakot?

A vásárlói igényeknek
100%-ban megfelel.

Adóteher (%)

Minden
kérdésére
megoldást
adunk!
Költséghatékony és
széles körűen felhasználható
jutalmazási formát keres?

Jelentősen csökkenti
a tanévkezdéssel járó kiadásokat.

Kulturális programok
a család minden tagjának.

120,00%

Sportélmények az
aktív kikapcsolódást
szeretőknek.
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KÉSZPÉNZjellegű
kiﬁzetés

AJÁNDÉK

ÉTKEZÉSI*

ÉTKEZÉSI**

ISKOLAI

KULTÚRA

SPORT

0,00%

Csökkentené az
adminisztrációs idejét és
egyben biztonságos
megoldást keres?
* 8 000 Ft/hó vagy 96 000 Ft/év értékhatár felett
** 8 000 Ft/hó értékhatárig
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Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya egy olyan termék, amelyben benne van az
utalványcsalád minden előnye, egyszerűbb, biztonságosabb és korszerűbb
használni.
A kártyán az ötféle Erzsébet-utalvány – az Étkezési, az Ajándék, az Iskolai, a Kultúra és
a Sport – külön-külön zsebeken keresztül érhető el és használható fel. Az egyes
zsebek felhasználhatósága megegyezik a papír alapon kibocsátott Erzsébet-utalványok felhasználási körével.
A munkaadók számára egyszerűsíti a rendeléssel és a kiosztással járó feladatokat.
A kártyabirtokosok számára könnyebbé válik az utalványok tárolása és felhasználása.
• Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya névre szól, érvényessége 3 év, a feltöltött
összegek felhasználási ideje megegyezik a papír alapú utalványokéval.
• A mágnescsíkkal ellátott Erzsébet-utalvány Plusz kártyát vásárláskor PIN kód védi,
a ﬁzetendő összeg forintra pontosan egyenlíthető ki.
• A kártyabirtokos számos szolgáltatást kényelmesen és könnyen elérhet online és
telefonos felületen egyaránt.
Az Erzsébet-utalvány Plusz tehát több, mert ami jó az utalványokban az ma
már egy plasztikkártyán is elérhető.
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ÉTKEZÉSI
ERZSÉBET-UTALVÁNYZSEB

Az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatási elem.
• Az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártyán már kényelmesen,
egyszerűen elérhető és felhasználható az Étkezési-utalványzseb, amely
teljes mértékben megegyezik a papír alapú utalvány felhasználhatóságával.
• Fogyasztásra kész étel és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési
szolgáltatás vásárlására használható fel.
• Számos ismert hazai és külföldi, országos lefedettségű élelmiszer- és diszkontüzletben, hiper- és szupermarketekben felhasználható.
Éttermek, kávézók, ételkiszállítók, hentesüzletek, cukrászdák és még számtalan
elfogadóhelyen felhasználható.
• Online Megrendelői Felületen egyszerűen megrendelhető és feltölthető
az elektronikus kártya.
• A kártyán a feltöltött összeg, már a rendelés ellenértékének a forgalmazó
bankszámláján történő jóváírást követő első munkanapon elérhető
és felhasználható.
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Rendszeresen és alkalomszerűen is adható!
Növelje dolgozói
elégedettségét, és csökkentse
adminisztrációs terhét!

A vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az Étkezési Erzsébetutalványzsebet akár év végén, egy összegben is feltöltse.

Havonta 8 000 forintig kedvező adózású, béren kívüli juttatásként biztosítható, az adó mértéke a nettó juttatás 34,51%-a.
Ebben az esetben a kedvezményes 200 000 forintos éves
kereten belül adható.

Az Étkezési Erzsébet-utalványzseb a havi 8 000 forintos
kereten felül is adható a munkavállalók számára, továbbra is
nagyon kedvező feltételek mellett. Az utalványzseb egyes
meghatározott juttatásként felső értékhatár nélkül, egész évben
alkalmazható. Az adó mértéke a nettó juttatás 49,98%-a.

16 000 Ft
14 000 Ft
12 000 Ft

7 458 Ft

10 000 Ft

25 000 Ft

2 760 Ft

8 000 Ft
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2 000 Ft

Adó
Dolgozói
juttatás

0 Ft
Bérjuttatás

Étkezési
Erzsébet-utalványzseb

30%-os megtakarítás a munkáltatónak,
ugyanakkora nettó kiﬁzetés mellett.
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Adó

12 000 Ft

12 000 Ft

Bérjuttatás

Étkezési
Erzsébet-utalványzseb
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Dolgozói
juttatás

28%-os megtakarítás a munkáltatónak,
12 000 Ft nettó kiﬁzetés mellett.
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AJÁNDÉK
ERZSÉBET-UTALVÁNYZSEB

Az Ajándék Erzsébet-utalványzseb a legszélesebb
felhasználási lehetőséget biztosítja.

BRUTTÓ KALKULÁCIÓ ESETÉN:
10 000 Ft
8 000 Ft

4 825 Ft

3 333 Ft

6 000 Ft

• A juttatás az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártya Ajándék Erzsébetutalványzsebén keresztül használható fel kényelmesen és egyszerűen.
• Rendszeres cafeteria-elemként, de akár alkalmanként is biztosítható
juttatási elem.
• Egyes meghatározott juttatásként mentesül a keretösszegektől, így felső
értékhatár nélkül egész évben nyújtható.
• Évente három alkalommal csekély értékű ajándékként is adható.
• Az Ajándék Erzsébet-utalványzseb névértékénél is többet érhet, a számos
elfogadóhelyi kedvezménynek köszönhetően.

4 000 Ft
2 000 Ft
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6 667 Ft

Költség
Juttatás

0 Ft
Munkabér

Ajándék
Erzsébet-utalványzseb

30%-kal több nettó juttatás a munkavállalónak,
ugyanakkora bekerülési költség mellett.
NETTÓ KALKULÁCIÓ ESETÉN:
20 000 Ft
15 000 Ft

9 320 Ft

10 000 Ft
5 000 Ft

Széles körben, szinte korlátlanul felhasználható élelmiszer, műszaki cikk, lakberendezés, könyv,
ruházat, vegyi áru, üzemanyag, szépségápolás, papír-írószer, egészségmegőrzés, szabadidős
tevékenység, sportfelszerelés, játék, utazás termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások
vásárlására, kivéve fogyasztásra kész ételre, kizárólag Magyarország területén.

5 175 Ft

4 998 Ft
Költség

10 000 Ft

10 000 Ft

Munkabér

Ajándék
Erzsébet-utalványzseb

0 Ft

23% megtakarítás a munkáltatónak,
ugyanakkora nettó kifzetés mellett.

Nettó
juttatás

ISKOLAI
ERZSÉBET-UTALVÁNYZSEB

Az Iskolai Erzsébet-utalványzseb jelentősen csökkenti
a tanévkezdéssel járó kiadásokat.
• A juttatás az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártya Iskolai Erzsébetutalványzsebén keresztül használható fel a tanév első napját megelőző
60. naptól, a feltöltés vagy kibocsátás évének december 31. napjáig.
• Cafeteria-rendszeren belül, vagy akár önálló béren kívüli juttatásként
is alkalmazható.
• Béren kívüli juttatásként (adó mértéke a nettó juttatás 34,51%-a):
a minimálbér 30%-ig, 33 300 Ft / gyermek / szülő értékig adható.
• Az Iskolai Erzsébet-utalványzseb névértékénél is többet érhet, a számos
elfogadóhelyi kedvezménynek köszönhetően.
Az Iskolai Erzsébet-utalványzseb országszerte számos elfogadóhelyen felhasználható tankönyvre, taneszközre, ruházati cikkre, irodaszerekre és akár sportfelszerelésekre.
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SPORT

KULTÚRA

ERZSÉBET-UTALVÁNYZSEB

ERZSÉBET-UTALVÁNYZSEB

Támogassa kollégái kikapcsolódását a Sport Erzsébet-utalványzsebbel!

Gondoskodjon munkavállalói kulturális feltöltődéséről
a Kultúra Erzsébet-utalványzsebbel!

• A juttatás az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártya Sport Erzsébetutalványzsebén keresztül használható fel.
• A Sport Erzsébet-utalványzseb 2016-ban továbbra is értékhatár nélkül adható
a munkavállalónak.
• Az elektronikus utalvány elkölthető sportrendezvényre szóló belépőjegy
vagy bérlet vásárlására.
Felhasználható a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó – például jégkorong, kézilabda,
kosárlabda, vízilabda és labdarúgó mérkőzésekre, de akár a Formula-1-es – sportrendezvényekre szóló belépőjegy és bérlet vásárlására.
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• A juttatás az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártya Kultúra Erzsébetutalványzsebén keresztül használható fel.
• A Kultúra Erzsébet-utalványzseb 2016-ban továbbra is adómentesen adható
50 000 Ft / munkavállaló / év értékhatárig.
Felhasználható kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra.
Továbbá közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás
igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, valamint könyvtári beiratkozási díj megﬁzetésére.
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Országos
elfogadóhelyhálózat
Az Erzsébet-utalvány Plusz elfogadóhelyi
hálózata dinamikusan növekszik.
Nap mint nap azon dolgozunk, hogy
partnereink csatlakozzanak fejlesztésünkhöz és innovatív megoldásunkhoz.
Az Erzsébet-utalványcsalád elfogadóhelyi hálózatában számos ismert, országos lefedettségű hazai és külföldi élelmiszer-üzletlánc, szuper- és hipermarket
éppúgy megtalálható, mint a kisebb élelmiszerüzletek. Ezek mellett partneri hálózatunkban elérhetők ruházati és cipőüzletek, papír és írószer boltok, műszaki
áruházak és könyvesboltok egyaránt.
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2016. évi adójogszabályi változások
A 2016. évi jogszabályi változásoknak köszönhetően, csökken
a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások
adóterhe. A béren kívüli juttatásoknál 34,51%-os, míg az
egyes meghatározott juttatások esetén 49,98%-os adóvonzattal kell számolni. A kedvezményes adózású béren kívüli
juttatásokra vonatkozó maximálisán adható keret továbbra is
200 000 forint éves szinten.
Béren kívüli juttatások adóterhe a jogszabályi változásokat
követően 15% személyi jövedelemadó (szja), illetve 14% egészségügyi hozzájárulás (eho), az egyes meghatározott juttatásokat a változásoknak megfelelően 15% szja és 27% eho
terheli. A kiﬁzetőt terhelő adó alapja mindkét juttatás esetén
változatlanul a juttatás értékének 1,19-szerese.

A 200 000 forintos éves kereten belül – a jogszabályban
meghatározott keretösszegig – az alábbi Erzsébet-utalványzsebek választhatók:
Étkezési Erzsébet-utalványzseb
Iskolai Erzsébet-utalványzseb
A jogszabályban meghatározott 200 000 forintos béren
kívüli juttatási kereten felül szabadon választható Erzsébetutalványzsebek:
Étkezési Erzsébet-utalványzseb (8000 Ft/hó értékhatár felett)
Ajándék Erzsébet-utalványzseb
Kultúra Erzsébet-utalványzseb
Sport Erzsébet-utalványzseb
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Jogszabályi háttér kivonat
EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI
A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény
A kiﬁzetőt terhelő adó
69. § (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. §], valamint a béren kívüli juttatások [71. §] után az adó a kiﬁzetőt terheli.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó juttatás esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke,
illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megﬁzetni. A kiﬁzetőt terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem 1,19-szerese.
(3) Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesítő ﬁzetési eszköz, e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak hiányában is akkor minősül e § szerinti juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján
megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány – a magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott
utalványok visszaváltása kivételével – nem visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek a 70-71. § rendelkezéseinek.
(5) A közterheket a kiﬁzetőnek – eltérő rendelkezés hiányában –
a) a juttatás hónapja kötelezettségeként;
b) a 70. § (2a) bekezdése szerint adókötelezettség alá eső érték után az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására előirt időpontot követően az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként;
c) a 70. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetben az ott említett meghaladó rész után a juttatás hónapja kötelezettségeként;
d) a 70. § (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben – a c) ponttól eltérően – ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben – az adott juttatásokra vonatkozóan meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan – szerzett béren kívüli juttatások együttes értéke a 70. § (4) bekezdés b) pontja esetében
az éves keretösszeget, a 70. § (4) bekezdés c) pontja esetében az éves rekreációs keretösszeget meghaladja, a meghaladó rész(ek) után a jogviszony megszűnésekor, a megszűnés hónapja
kötelezettségeként, a meghaladó rész(ek) után a (2) bekezdés szerinti közteheralap szerint már teljesített közteher beszámításával kell megállapítania és a kiﬁzetésekkel, juttatásokkal összefüggő
adó és járulékok bevallására, megﬁzetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előirt módon es határidőre kell bevallania, illetve megﬁzetnie.
70. § (1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül:
a) a munkáltató által
aa) valamennyi munkavállaló (ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is), vagy
ab) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély – ha nyugdíjazását
megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló –, vagy
ac) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik részére azonos feltételekkel es módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlásara jogosító utalvány) révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére valamennyi, az előzőekben említett,
juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termék vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható), feltéve, hogy a termék megszerzése (választása), illetve a szolgáltatás
igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is elérhető;
b) a munkáltató által valamennyi munkavállaló (e rendelkezés alkalmazásában ideértve a munkáltatóhoz a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint kirendelt munkavállalót is) által
megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján
ba) több munkavállaló, vagy
bb) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély – ha nyugdíjazását
megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló –, vagy
bc) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik részére, azonos feltételekkel es módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más – munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől
nem függő – közös ismérv alapján határozza meg;
(2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál ﬁgyelmen kívül
kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat.
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(2a) Ha a kiﬁzető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is), a (2) bekezdéstől eltérően mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér
25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében
felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.
(3) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a legfeljebb évi három alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, ha azt
aa) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának,
ab) a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, a tag, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának,
ac) a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának,
ad) a kiﬁzető a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak juttatja, továbbá az aa)-ad) pontban nem említett esetben akkor, ha a juttatás olyan magánszemélynek történik, akinek a kiﬁzetőtől az adóévben nem származik más jövedelme;
b) az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kiﬁzető – jóhiszemű
eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kiﬁzető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke
személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát);
c) a kiﬁzető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem;
d) az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá, azzal, hogy a kiﬁzető
rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható mulasztási bírság az adóalap 50 százaléka.
(4) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) az a juttatás, amely megfelel a 71. §-ban meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja,
b) az adott juttatásokra vonatkozóan meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan biztosított béren kívüli juttatások – ide nem értve a 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti juttatást – adóévi
együttes értékének az éves keretösszeget meghaladó része,
c) a 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti juttatást nem tartalmazó (az adott juttatásokra vonatkozóan meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan biztosított) béren kívüli juttatások adóévi
értékének az éves keretösszeget meg nem haladó része és a 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint (az adott juttatásra vonatkozóan meghatározott értékhatárt meg nem haladóan) az adóévben biztosított juttatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része.
(4a) A (4) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves keretösszeg
a) évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya
csak az év egy részében áll fenn;
c) évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg, azzal, hogy a keretösszeg számításánál a munkavállalót megillető béren kívüli juttatásnak kell
tekinteni a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek biztosított béren kívüli juttatást is.
(4b) A (4) bekezdés c) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya
csak az év egy részében áll fenn;
c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg, azzal hogy a keretösszeg számításánál a munkavállalót megillető béren kívüli juttatásnak kell
tekinteni a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek biztosított béren kívüli juttatást is.
(5) E § alkalmazásában
a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás;
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak
a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben
személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
b) a munkavállaló választása szerint
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ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi
12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy
bb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg
nem haladó rész;
c) az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya
ca) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 225 ezer forint támogatás;
cb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 150 ezer forint támogatás;
cc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan
együttvéve – legfeljebb 75 ezer forint támogatás;
d)*
e) iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész;
f) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem;
g) az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor
alkalmazható, ha a képzés – akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli – munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével
összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja.
(2) Béren kívüli juttatásnak minősül
b) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára, valamint – ha a juttató a volt
munkáltató (vagy annak jogutódja) – a nyugdíjban részesülő magánszemélynek választása szerint
ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi
12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy
bb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg
nem haladó rész;
(4) A kiﬁzető az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt feltételek általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az adott juttatásra
vonatkozó nyilatkozata alapján veszi ﬁgyelembe.
(5) Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az adóhatóság a feltételek fennállásának hiányát állapítja meg, a jogkövetkezményeket – ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával – a kiﬁzető viseli. Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit
a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell viselnie.
(6) E § alkalmazásában
g) iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a munkáltató a köznevelésben (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel
a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott – utalvány
formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely
EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem
értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz;
1.SZ. MELLÉKLET
A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
8.28. az ingyenesen vagy kedvezményesen
a) juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet;
b) a kiﬁzető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény
(kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, ide nem értve a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatást;
* a 2011.évi CVII. törvény 29.§.8. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos 2012.01.01.
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Erzsébet-program
pályázatok 2016
Az Erzsébet-program keretében az előző évekhez hasonlóan
2016-ban is számos pályázati lehetőség elérhető, amely nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők üdülésére és
a gyermekek táboroztatására biztosít lehetőséget.
A 2016. évi pályázati kiírások:
• Nyugdíjasok számára üdülési és fürdőpályázat;
• Nagycsaládosok számára üdülési pályázat;
• Fogyatékossággal élők számára üdülési pályázat.
Az Erzsébet-program a 2016-os évben több mint 60-féle pályázati kiírással biztosítja gyermekek, iskolás csoportok táborozási lehetőségét.
Erzsébet-tábor típusok:
• Tavaszi és őszi kalandtábor;
• Általános táborok csoportok számára;
• Tematikus táborok sport és művészeti témákkal:
alkotóművészeti, labdarúgó, röplabda,
„Ponty velem” (horgásztábor), tájfutó, úszó, tenisz.
A pályázatok részleteiről bővebben a
www.erzsebetprogram.hu oldalon tájékozódhat.
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