2018. március 5.

TÁJÉKOZTATÓ
a MÁV-HÉV Zrt.-nél Választható Béren Kívüli Juttatás nyilatkoztatási
rendjéről
Kedves Munkatársak!
Tájékoztatunk minden kedves munkatársunkat, hogy megkezdődött a választható béren kívüli
juttatásokkal (cafetéria) kapcsolatos nyilatkoztatás.
Nyilatkoztatási időszak: 2018. március 5–14.
Tájékoztatjuk, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)
változásával összefüggésben a 2018. évi VBKJ rendszer új adómentes elemekkel bővült. A
jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén a VBKJ keret terhére mobilitási célú lakhatási
támogatás és diákhitel törlesztési támogatás igényelhető.
A 2018. évi VBKJ rendszer elemeire vonatkozó legfontosabb szabályokat, és az egyes elemek
igénybevételének lehetőségét tartalmazó 2018. évi Tájékoztató Füzetet, a nyilatkozat
kitöltéséhez szükséges segédletet és a nyilatkozati nyomtatványokat a MÁV-HÉV Zrt.
munkavállalói az intraneten a Közérdekű dokumentumok/Humánerőforrás dokumentumok
mappán belül 2018. március 5-től megtekinthetik, letölthetik, szükség szerint kinyomtathatják,
és használhatják a nyilatkozatok kitöltéséhez rendelkezésre álló segédletet.
Az elektronikus hozzáféréssel nem rendelkező munkavállalók a Humán Szolgáltatás
Ügyfélszolgálati irodákban nyomtatott formában tekinthetik meg a legfontosabb tudnivalókat
tartalmazó tájékoztatót.
A nyilatkozati lapok és a juttatások igényléséhez szükséges nyomtatványok 2018. március 5től átvehetők a Humán Szolgáltatás illetékes Ügyfélszolgálati irodáiban.
Kérjük, hogy a nyilatkozati lapok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a Tájékoztató
füzetet!
Az elektronikusan kitöltött és kinyomtatott vagy papír alapon kitöltött nyilatkozatokat két
példányban, aláírva a juttatások igényléshez szükséges nyomtatványokkal együtt legkésőbb
2018. március 14-én kell leadni a Humán Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban.
A számlák alapján igénybe vehető VBKJ elemek választása esetén az eddig felmerült
számlákat a VBKJ nyilatkozat leadásával egyidejűleg, első alkalommal legkésőbb 2018. március
23-ig lehet leadni szintén a Humán Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban.
Az ügyfélszolgálati irodák nyitva tartása a nyilatkoztatás ideje alatt a következők szerint
alakul.
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Figyelem!
A munkavállaló a VBKJ utasítás 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével megbízást
adhat önkéntes nyugdíjpénztári-, egészség- és önsegélyező pénztári tagdíj munkabérből történő
levonására és a megjelölt pénztárba történő átutalására. Az egyéni befizetés összegének 20%áról az Szja tv. 44/A §-ában foglaltak szerint rendelkezhet, ezzel növelheti nyugdíjpénztári-, vagy
egészség- és önsegélyező pénztári egyéni számlájának összegét.
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