Cafeteria 2011
Több ponton változtak január elsejétől a cafeteria elemei, az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetése pedig a béren kívüli juttatások mértékét érintheti.
A dolgozók rekreációját, pihenését támogató elemek köre bővül a Széchényi Pihenő
Kártyával, egy másik plasztikkártya pedig a juttatások igénybevételét formálhatja meg.
A törvény 2011-től is a kedvezményesen adózó körbe sorolta a leggyakrabban adott béren
kívüli juttatásokat. Az így kifizetett összegek után a munkáltató nem fizet járulékot csupán
16% adót, bár ez gyakorlatilag az adókorrekciós tényező hatására 19, 04 százalékot jelent.
Ez azt jelenti, hogy a korábbiakhoz képest közel 6 százalékpontos adócsökkenés mellett
adható az üdülési csekk(éves szinten a minimálbér összegéig, 2011-ben 78 ezer forint),az
étkezési utalvány(havonta maximálisan 18 ezer forint értékben),az iskolakezdési támogatás
(gyermekenként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összegben),valamint a helyi
utazási bérlet(a bruttó ár 100 százalékáig).
A tavalyi szabályhoz hasonlóan kedvezményesen adózik a dolgozó önkéntes kölcsönös
nyugdíjpénztári számlájára való munkáltatói befizetés a minimálbér 50 százalékáig,
valamint az önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás is a minimálbér 30 százalékát
meg nem haladó összegig.
Újdonság, hogy a tavaly nem preferált-élelmiszer üzletekben is elkölthető-hidegétkezési
utalványok újból kedvezményesen adhatók.
Az iskolarendszerű képzés költségéből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész
ugyancsak visszakerült a kedvezményes adózású béren kívüli juttatások közé.
Az Internet támogatásának lehetősége viszont szűkült.
Míg a 2010-ben érvényes szabályozás szerint a szolgáltatás havidíját a munkáltató
adómentesen fizethette, ettől az évtől erre a célra havi ötezer forint adható 19, 04 százalékos
adó mellett.
Összességében azonban a kisebb munkáltatói adóteher hatására-amennyiben a munkáltató
megtartja a 2010-es béren kívüli költségkeretét-a dolgozók több juttatásban, részesülhetnek.
Az idén két új cafeteria elem is megjelent.
Éves szinten dolgozónként 50ezer forintig adómentesen adható sporteseményre szóló
belépőjegy vagy ilyen összeggel támogatható sportbérlet vásárlása.
Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások között újdonság a Széchenyi Pihenő Kártya.
A dolgozó kártyaszámlájára legfeljebb 300 ezer forint támogatás utalható, mely egyben
speciális fizető eszköz lesz a kormány rendeletben meghatározott területeken.
Januártól már használható a MULTY-PAY kártya, amit a cafeteria szolgáltatás
egyszerűsítésére dolgoztak ki.Az ötféle juttatási elemet tartalmazó kártyával egyelőre elsősorban a nyolcezer
patikapénztáros elfogadóhelyen lehet fizetni. de csatlakozott a rendszerhez több
élelmiszerárúház-lánc,és szupermarket-hálózat,és várható a BKV csatlakozása is.
A bankkártyához hasonló fizetőeszköz helyettesítheti az ételutalványt, az üdülési csekket, a
munkába járási hozzájárulást, az egészségpénztári befizetéseket vagy az otthoni Internet
díjához adott munkáltatói kifizetést.
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