EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI
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, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek a 70-71. §
rendelkezéseinek.
(4) Az (1) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható, ha a juttatás
a) értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog, bármire korlátozás nélkül felhasználható utalvány,
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz;
b) természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel
plattírozott fém és ezekből készült áru, valamint ékszerutánzat, érme, ha a körülmények alapján
megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.
(5) Az adót 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 előírt időpontot követően az elszámolt éves összes bevétel
megállapítása hónapjának kötelezettségeként,
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás
rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania, illetve megfizetnie.
(6) Ha a magánszemély a kifizetőt terhelő adó mellett nem pénzben juttatott vagyoni értéket
elidegeníti, annak szerzési értéke az a jövedelem, amely után a kifizető az adót megfizette.
70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a
magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem;
b) a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélőszolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú
adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú
használata címén meghatározott adóköteles jövedelem;
c) több magánszemély, mint biztosított javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett
adóköteles biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör,
a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza
meg a biztosítottak körét.
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(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 és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott tennék,
nyújtott szolgáltatás 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 és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék,
nyújtott szolgáltatás 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.
(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,
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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 az a juttatás, amely megfelel e törvény külön
rendelkezése [71. §] szerint meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott
meghatározott értékhatárt meghaladja. Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá a
munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek
az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve
az 500 ezer forintnak - a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal - arányos összegét (éves keretösszeg)
meghaladó része.
(5) E § alkalmazásában
a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék,
szolgáltatás;
b) elszámolt éves összes bevétel: a kifizető által az adóévre vonatkozó beszámolóban
kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján
megállapított) összes bevétel, egyéni vállalkozónál az adóévi vállalkozói bevétel;
c) telefonszolgáltatás magáncélú használata címén adóköteles jövedelem: a kifizetőt a juttatás,
szolgáltatás miatt terhelő kiadásokból
ca) a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak
a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott magáncélú használat
értékének, vagy a kifizető választása szerint a kiadások 20 százalékának, illetve - ha magáncélú
telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges - a kiadások 20 százalékának,
cb) ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékének vagy az
összes használat szokásos piaci értéke 20 százalékának a magánszemély által meg nem térített
része.
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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
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
munkavállalóit ellátó, a 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) fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott
jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden
megkezdett hónapjára a havi 5 ezer forintot meg nem haladó rész;
c) az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya
ca) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshelyszolgáltatásra 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
a) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak,
valamint - ha a juttató a volt munkáltató (annak jogutódja) - a nyugdíjban részesülő
magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, továbbá az elhunyt munkavállaló közeli
hozzátartozójának a juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési
szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg
nem haladó rész;
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
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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
munkavállalóit ellátó, a 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) fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott
jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden
megkezdett hónapjára a havi 5 ezer forintot meg nem haladó rész;
c) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli
hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott
üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér
összegét meg nem haladó rész;
d) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a
szövetkezetekről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott egyébként adóköteles - jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi
összegének 50 százalékát meg nem haladó rész.
(3) Béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói
havi hozzájárulásból
a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,
b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a
minimálbér 30 százalékát,
c) foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát
meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az
adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan
legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben. Egyösszegű utalás esetében azt a
magánszemélynél a közölt összegeknek megfelelő hónap(ok) szerinti juttatásnak kell tekinteni. A
megállapított adót a kifizető a közölt összegeknek megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok
szerint és mértékkel, előre történő utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás
esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg.
(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
a) munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is;
b) munkavállalónak minősül a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a
munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is;
c) üdülőnek minősül a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
kormányrendelet szerint üdülőként nyilvántartásba vett szálláshely;
d) a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőnek kell tekinteni a munkáltató
cégnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának,
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költségvetési szerv esetében felügyeleti szerv és miniszter irányítása alatt álló szerv tulajdonában,
vagyonkezelésében lévő üdülőt is;
e) a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott üdülőkben nyújtott szolgáltatás esetében
a Magyar Tudományos Akadémia munkáltatónak, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a
tudományos fokozattal rendelkező személy is munkavállalónak minősül;
f) a Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz,
amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére - az arra felhatalmazott és
a rendszerbe bevont szolgáltatóknál - szolgáltatások vásárolhatók;
g) iskolakezdési támogatásnak minősül az juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban
(vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra
tekintettel a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat
(ideértve a munkáltató nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla
ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett javak
vásárlására jogosító 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;
h) iskolarendszerű a képzés, ha az abban részesülő a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban áll.
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