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Tisztelt Képviselő-testület!
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
69-71. §-ai szabályozzák a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások
adókötelezettségét.
Béren kívüli juttatások közterhe 2020-ban 15% személyi jövedelemadó és 17,5%
szociális hozzájárulási adó. Ez összesen 32,5% közteher.
Ebben a kategóriában a Széchenyi Pihenő Kártyát adhatnának a munkáltatók a tavaly
is ismert keretekkel.
 Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla - Évente 150 000 Ft-ig
 Széchenyi Pihenőkártya szálláshely alszámla - Évente 225 000 Ft-ig
 Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla - Évente 75 000 Ft-ig
A Széchenyi Pihenő Kártya működését és felhasználását a 76/2018. (IV. 20.) Korm.
rendelet rögzíti.
Béren kívüli juttatást a versenyszférában évi 450 000 Ft munkaviszonyban töltött
napokkal arányos részéig adhat a munkáltató.
Költségvetési szerveknél az évi 200 000 Ft időarányos része a maximális keret.
Egyes meghatározott juttatások közterhét a juttatás értékének 1,18 szorosára kell
megállapítani. Erre az adóalapra kell 15% személyi jövedelemadó és 17,5% szociális
hozzájárulási adót fizetni. Így az összes közteher 38,35% lesz.
Ebbe a kategóriába került 2020-ban is a tavaly elfogadott adócsomag szerint:
 a béren kívüli juttatások (Széchenyi Pihenőkártya) keretösszeg feletti része,
 önkéntes pénztárba fizetett célzott szolgáltatás (kivétel önsegélyező pénztári
hozzájárulás)
 csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű
termék, szolgáltatás.
Adómentes juttatások közt az eddig használt elemek közül az óvoda bölcsőde
térítése marad az adómentes kategóriába.
Az adómentes kategóriába tartozik a sportrendezvényre, kulturális szolgáltatásra szóló
belépőt/bérletet külön-külön éves szinten a minimálbér értékéig.
Juttatási elemekre vonatkozó keretek 2020 januárjában:
Cafeteria elem
Közteher 2020-ban
Önkéntes nyugdíjpénztári
Jövedelemként adózik, de igénybe vehető utána
hozzájárulás (*)
adójóváírás (teljes teher jóváírással 49,12 %)
Egészségpénztár, önsegélyező Jövedelemként adózik, de igénybe vehető utána
pénztár – hozzájárulás (*)
adójóváírás (teljes teher jóváírással 49,12%)
Célzott szolgáltatás
Korlátozás nélkül 38,35%
nyugdíjpénztárba,
egészségpénztárba (*)
Célzott szolgáltatás
Korlátozás nélkül 38,17% (a munkáltató nem fizet adót,
önsegélyező pénztárba (teljes a munkavállaló egyéb jövedelemként adózik az igénybe
igénybevétel esetén)(*)
vett szolgáltatás után)
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Ajándék utalvány
Csekély értékben 38,35%
Széchenyi Pihenőkártya
Évente 150.000 Ft-ig 32,5%
vendéglátás alszámla (**)
Széchenyi Pihenőkártya szállás Évente 225.000 Ft-ig 32,5%
alszámla (**)
Széchenyi Pihenőkártya
Évente 75.000 Ft-ig 32,5%
szabadidő alszámla (**)
Sportrendezvényre szóló belépő Évente a minimálbér értékéig adómentes
Kulturális belépő
Évente a minimálbér értékéig adómentes
Óvoda, bölcsőde
A költségek mértékéig adómentes
(*) A pénztári költségek nem lettek figyelembe véve a terhek számításánál. A pénztáranként különböző
mértékű pénztári költségek eltéréseket okozhatnak a feltüntetett értékekhez képest.
(**) az együttes értékükre is figyelni kell.

Versenyszférában 450 000 Ft/év értékig áll rendelkezésre közszférában 200 000 Ft/év
értékig a kedvező 32,5% mértékű közteher, felette legkevesebb 38,35% adó- és
járulékteherrel kell számolni.
Az éves maximális összkereteket (450 000 Ft és 200 000Ft) az adóévben
munkaviszonyban töltött napok arányával kell arányosítani.
A fentiek jól szemléltetik, hogy a Kormány továbbra is diszkriminatív, és sem a
munkáltatókra, sem pedig a munkavállalókra nézve nem lettek kedvezőbbek a
cafetéria elemekre vonatkozó szabályok.
A képviselő-testület a 22/2016. (II. 24.) határozatával fogadta el a 2016. január 1-jétől
hatályos Cafetéria szabályzatát, amelynek 2.2, 2.3. és 3.3. pontjait – az Szja tv.
változása, valamint az Erzsébet-utalvány jogsértő kizárólagosságának megszüntetése
miatt – 8/2017. (I. 25.) és 6/2019. (I. 30.) számú határozataival módosított. Az
általános keretszabályokat maga a szabályzat, míg a tárgyévre vonatkozó szabályokat
a szabályzat 1. melléklete tartalmazza.
A szabályzat 1. mellékletének évenként szükséges felülvizsgálatát, illetve módosítását,
– a 2020. évre vonatkozó változásoknak és javaslatnak megfelelően, – az előterjesztés
1. melléklete tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2020. január 15.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (I. 29.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálatáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Cafetéria szabályzatának felülvizsgálata” című előterjesztést és a
következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított
22/2016. (II. 24.) számú határozatával elfogadott Cafetéria szabályzata 1.
melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
2. A képviselő-testület a polgármesternek járó cafetéria-juttatás éves összegét
200 000 Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő
közterheket is.
3. A képviselő-testület az önkormányzat munkavállalóinak, valamint az
önkormányzat által fenntartott és működtetett Eplényi Napköziotthonos Óvoda
közalkalmazottainak és alkalmazottainak cafetéria-juttatás éves összegét
200 000 Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő
közterheket is.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakról az
intézmény vezetőjét tájékoztassa.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban
foglaltaknak megfelelően, az önkormányzati és intézményi cafetéria keret
fedezetének a 2020. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.
6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Cafetéria szabályzatban
foglaltak végrehajtására az intézkedéseket, a munkavállalók felé, tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
4. pontban: azonnal
5. pontban: 2020. február 26.
6. pontban: folyamatosan

Az 6. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Fazekas Ildikó
irodavezető
Eplény, 2020. január 29.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (I. 29.)
számú határozatához
„1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat béren kívüli juttatásokra vonatkozó
Cafetéria szabályzatához
Eplény Községi Önkormányzat béren kívüli juttatásaira vonatkozó 2020. évi
szabályok
1. Keretösszeg:
A cafetéria keret összege 2020. január 01. és 2020. december 31. között az
alábbiak szerint került meghatározásra:
1.1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (II. 24.)
számú határozatával elfogadott, a 8/2017. (I. 25.) és 6/2019. (I. 30.) számú
határozattal módosított Cafetéria szabályzat 3. pontja szerinti jogosultsági
szabályok figyelembevételével, minden munkavállaló jogosult egy egységes
alap keretre, amely a tárgyévben a teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállalók részére évi 200 000 Ft.
1.2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (I. 29.) számú
határozata alapján a polgármester cafetéria-juttatás éves összege 200 000 Ft.
1.3. A munkavállaló cafetéria keret számítása
egyénileg megállapításra kerülnek a keretösszeg elemei a jogviszony
típusának /határozott, határozatlan/, betöltött munkakörnek,
munkavégzés helyének megfelelően, valamint a tartós távollétek
figyelembevételével.
a nyilatkoztatás során a munkavállalónak juttatott összeg annak
megfelelően változik, ahogy a munkavállaló adómentes, illetve
adóköteles juttatásokat is igénybe vesz, a kialakított szorzók alapján.
2. A Cafetéria rendszer igénybe vehető elemei:
2.1 Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP Kártya) keretében:
2.1.1 SZÉP Kártya szálláshely alszámlájára,
2.1.2 SZÉP Kártya vendéglátás alszámlájára,
2.1.3 SZÉP Kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatás;
2.2 kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépő;
2.3 sportrendezvényre szóló belépő.
A rendszer elemei közül kedvezményes adózású juttatások a 2.1 pont szerinti
juttatások, míg a 2.2 és a 2.3 pont szerintiek adómentes juttatások.
A juttatásokhoz kapcsolódó beszerzési költségeket a munkáltató nem hárítja át a
munkavállalókra.
A juttatások az éves keret és a törvényben meghatározott értékhatár mértékéig
vehetők igénybe, e feltételek fennállásáról a munkavállaló nyilatkozik. Amennyiben
a nyilatkozattételt követően a juttatások átvételéig e feltételekben változás
következik be, a munkavállaló köteles azt bejelenteni a munkáltatónak. A valótlan
vagy hiányos nyilatkozatból, a bejelentési kötelezettség elmulasztásából, illetve a
juttatások törvényi szabályozástól eltérő felhasználásából eredő jogkövetkezmények
a munkavállalót terhelik.”

