megnevezés

megjegyzés
együttes korlát 450 ezer Ft/év, a közszférában 200 e Ft Adóteher: 32,5 %

SZÉP-kártya

A különböző alszámlákra (lásd lejjebb a SZÉP-re vonatkozó részleteket) külön korlát van

Egyes meghatározott juttatások

Adóteher: 38,35 %

A SZÉP-kártya korláton felüli része Bármennyit lehet így adni
Önkéntes pénztárak

Célzott juttatások, amelyek nem kerülhetnek egyéni számlára, az pénz egy elkülönített
támogatási alapba megy, innen a költést a munkáltató határozza meg

Ajándékutalvány

Évente egyszer a minimálbér 10%-ig (ez 2020-ban 16,1 ezer Ft)

Ajándéktárgy

Rendezvényen a minimálbér 25%-ig (ez 2020-ban 40,25 ezer Ft)

Telefon (mobil, vezetékesés, netes) Feltétel, hogy a cég tevékenységének érdekében biztosítsák
Célzott önsegélyezési juttatás

Adóteher: 26,625 %

Pl. szülési-, munkanélküliségi-,
betegségi segély, gyógyszer-,
lakáshiteltámogatás

Az adót a következő évi bevalláskor teljes egészében a magánszemélynek kell megfizetnie
(erre, ahogy a többi célzott szolgáltatásra) adójóváírás nem jár

Adómentesen adható
Bölcsődei, óvodai költségek

Akár a számlákkal igazolt teljes kiadást is nyújthatja a cég, a munkavállaló nevére kiállított
számla is elfogadható

Sport- és kulturális rendezvényre
belépő

A minimálbér összegéig (ez 2020-ban 161 ezer Ft). Utalvány formájában nem adható, és
pénzre váltható sem lehet. Ide tartoznak a kiállítások, a színház-, tánc-, cirkusz- vagy
zeneművészeti előadások belépő díja, de a könyvtári beiratkozási díj is

Munkásszállás

Egyetlen, nem szállodai szoba is lehet. Feltétel, hogy a dolgozónak a településen ne legyen
50%-ot meghaladó tulajdonrésze, vagy haszonélvezeti joga ingatlanban. Étkezésre nem
terjed ki a kedvezmény.
Átmeneti szabály

Kockázati biztosítás

Megszűnt az adómentesség, 2019. december 31-én az átmeneti szabály is kifutott (a
biztosítási év lejáratáig még élhetett a korábbi rendszer)
Sajátos szabályok

Pénztári juttatások

Bérként adóznak, de külön adhatja a cég, adójóváírás jár utána (ez 20 százalék, de maximum
150 ezer forint a fizetendő adóból)

Lakáshitel

10 millió Ft-ig kamatmentes hitelt adhat a cég, a méltányolható lakásméretet nem kell
vizsgálni

A munkabér munkáltatói és munkavállalói terhei adókedvezmények nélkül 78,95% (ez az elvonás érvényes a
„készpénzcafeteriát" választókra)

A SZÉP-kártyát érintő fontos változás
2019-től megszűnt a feltöltött pénznél a lejárat, a fel nem használt egyenleg a banknál marad, amely ezután havi 3 százalékos
díjat (plusz áfát) számít fel. 2020-tól a díj 3%, de legalább 100 Ft. A társkártyák, elveszett kártyák pótlásának költségét a bankok a
munkavállaló SZÉP-kártyás számlájára terhelhetik.

www.papsztkriszta.com

