Tisztelt Olvasóink!

A sport utalvány adómentesen adható!

Tájékoztatásukra összefoglaltuk önöknek azokat a juttatásokat, melyeket 2012-ben a
munkáltatók a béren kívül, kedvező adózási feltételek mellett adhatnak munkavállalóiknak.

Cafetéria 2012.
A 2012. év lehetőségei az Erzsébet utalvány és a SZÉP(Széchenyi Pihenő kártya)kártya.
A változás az egyes elemek átalakításától függetlenül annyi lesz ebben az évben, hogy a
kedvezményes adózás mértéke nem lesz annyira kedvezményes, s ennek éves korlátja is lesz.
2011-ben 19% adó terhelte a juttatásokat-azok értékének 1, 19szeresére jött a 16%-os adó,
2012-ben ez 31 százalék lesz.
Az szja mellett ugyanis tíz százalékos egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni az szjaval
növelt összeg után.
A korlát éves szinten 500 ezer forint-értékre, nem adóalapra vetítve-vagyis havi 41. 600forint
juttatás adható kedvezményes adózással, a fölött 51 százalékos lesz a teher.
Az egyes elemeket a későbbiekben külön felsoroljuk.
Kikerül a kedvezményes adózású juttatások köréből a korábbi favorit az Étkezési
utalvány, 2012-ben ezek után 27százalékos EHOT kell fizetni nem tízet, vagyis 31helyett
51százalék lesz az adótartalom rajta.
Ezt kompenzálandó az Erzsébet utalvány szolgál majd a készpénzhelyettesítésre, igaz a
korábbi 18ezres értékhatár kevesebb, mint harmadáig, havi ötezer forintig.
A meleg étkeztetést-12. 500 forintig adható-üzemi konyhák szolgáltathatják szintén 31
százalékos adózás mellett.
A Széchenyi Pihenőkártya felhasználási köre és értékhatára jelentősen kibővül januártól, 300
ezer forint helyett 450ezer forintig adható kedvezményesen.

Az Internetutalvány adómentessége megszűnt, de továbbra is adható 51százalékos
adóval.
A többi korábbi juttatás szabályozása nem változott-az adótartalom esetleges emelkedését
ide nem számítva, így az iskolakezdési támogatás, a pénztári befizetések, az iskolarandszerű
képzés díjának átvállalása, a helyi utazási bérlet juttatása, kis összegű ajándék nyújtása mind
megmarad.

Cafetéria elemek 2012-ben:

Juttatás

Értékhatár

Adótartalom

Erzsébet utalvány

5000 forint

31% adó

Üzemi étkeztetés

12.500 forint

31% adó

SZÉP kártya

450.000 forint(évi)

31% adó

Pénztári befizetés

értékhatár nincs

31% adó

Iskolakezdési
Támogatás

27.900 forint(évi)

31% adó

Helyi utazási bérlet

a bérlet ára

31% adó

Iskolarendszerű
Képzés
Sport utalvány

232.500 forint(évi)
50.000 forint(évi)

31% adó
egyedüli adómentes !!!

Étkezési utalvány

értékhatár nincs

51% adó

Internet utalvány

nincs-előfizetés ára

51% adó

Erzsébet utalványra vonatkozó rendelet száma 39/2011(XII.29)KIM rendelet
Magyar Közlöny 2011.12.29.
SZÉP kártyára vonatkozó kormány rendelet módosítása 317/2011(XII.27.)Korm.rendelet
Magyar Közlöny 2011. 12. 27.
(Forrás: Napi Gazdaság)

