Változások
2013
Változások az adótörvényben
Béren kívüli juttatások (Szja törvény 71. §.) keretösszege 500 e Ft/fő/év
Keretösszegig kedvezményes adózás: juttatás 1,19-szerese után 16% SZJA +
14% EHO = 35,7%
Keretösszeg felett is adható juttatás 27% EHO-val (51,17%)
Elhalálozás esetén az éves keret időarányosítás túllépése nem számít, 2012-re
visszamenőleg is érvényesíthető.
Meghatározott juttatásként (Szja törvény 70. §.) nem adható fogyasztásra kész étel
vásárlására jogosító utalvány.
Marad a 3 féle étkezési juttatási lehetőség párhuzamosan. Az üzemi étkezés
módosul: adható akkor is, ha a munkahelyi étkezőhely külsős személyek számára
is nyitva áll.
Erzsébet utalvány 8 e Ft/hó, meleg étkezésre is használható.
Magánnyugdíjpénztári tagok is köthetnek megállapodást a TB-vel (34%).

Önkéntes pénztári változások
Elektronikus ügyfélkapcsolat: a tag rendelkezése esetén helyettesíti a papíralapú
pénztári értesítéseket (nyilatkozatok)
Évente egy közgyűlés (július-június keresztféléves terv)
Tagszervezői díj limitálása

Célzott szolgáltatás az önkéntes pénztárakban
o Munkáltató választja ki a megcélzott szolgáltatást (pld szűrővizsgálat)
o Az adott munkáltató adott pénztárban tag dolgozói és hozzátartozói vehetik
igénybe
o Az erre adott pénz csak a célzott szolgáltatásra használható közösségi
szolgáltatásként (elkülönített tartalék), a maradvány nem osztható fel az egyéni
számlák között
o Adománynak minősül
Új lehetőségek az önsegélyező pénztáraknál
o tansegély minimálbérig
o közüzemi díjak havonta a minimálbér 15 százalékáig
o lakáscélú devizahitel törlesztésére havonta a minimálbér 15 százalékáig
o otthoni gondozás a nyugdíjminimum havi összegéig
o idősgondozás a nyugdíjminimum havi összegéig
o gluténmentes speciális élelmiszerek
Új lehetőség az egészségpénztáraknál
o szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának
fizetése
A biztosító ez esetben csak a biztosított egészségpénztári számlájára fizethet

o gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának elszámolása
Változás az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásokban
o Nyugdíjszolgáltatás 2013-as belépést követően 10 év tagsági viszonyt
követően válik adómentessé (a korábbi 3 évvel szemben).
Fontos: aki 2013.01.01. és 2024.01.01. között lesz nyugdíjas és még nem tagja
önkéntes nyugdíjpénztárnak, legkésőbb 2012.12.31-ig lépjen be! (1959. előtt
születettek)
Befizetések
o Munkáltatói hozzájárulás után változatlanul a juttatás 1,19-szerese után 16%
SZJA + 14% EHO = 35,7%
 Önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett hozzájárulás: minimálbér 50%-a,
46.500 Ft/fő/hó, Öpt. szerinti normatív juttatás.
 Önkéntes egészségpénztárba fizetett hozzájárulás: minimálbér 30%-a,
27.900 Ft/fő/hó, Öpt. szerinti normatív juttatás.
 Felette 51,17 %
o Adomány: cégnél nem változik a szabály. Dolgozónál az SZJA mellé EHO
(27%) is (év végén) jelentkezik. (adóalap: adomány 78%-a, együttesen 33,54%
adó, ezzel szemben a 20% adókedvezmény. Jövedelemhez így 13,54%-os
terheléssel jut a tag.)
o Adókedvezmény egyéni befizetések után változatlanul 20%, egyéb
szabályai is változatlanok. Mértéke maximum 100 ezer Ft, illetve 2020. január
1. előtt betöltött öregségi nyugdíjkorhatár esetén 130 ezer Ft. Két önkéntes

pénztárba történő befizetés esetén az adójóváírás összege maximum 120, illetve
150 ezer Ft.

SZÉP Kártya változások
Az 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet 2012. november 25-i hatállyal
módosult
Szolgáltatások bővültek, ill. pontosabban meghatározásra kerültek
Új szolgáltatások erősítik a SZÉP Kártyát:
o
o
o
o

sportpályák bérlése (pl. sípálya, uszoda belépő),
sport és szabadidős képzés
sport és szabadidős eszközkölcsönzés
sportegyesületi tevékenység (pl. sporthorgászat)

Kártyakibocsátó intézmény által a Szolgáltató felé történő utalás 5 munkanapon belül
kell, hogy megtörténjen. Az utalás 5 munkanapra történő rövidülése a
Kártyabirtokosokra nézve azt is jelenti, hogy rövidül az egyes tranzakciók
korrekciójára rendelkezésre álló határidő is. Ezentúl, amennyiben a Kártyabirtokos
az 5 munkanapos határidőn túl észleli a téves/többes tranzakciót, már csak a
Szolgáltatónál tud intézkedni.
Öröklés szabályozása:
o hagyaték részét képezi
o hagyatéki eljárás végéig számla zárolása (társkártyával sem érhető el)
o felhasználási határidőt nem kell figyelembe venni
o örökös részére készpénzben kifizetendő
Továbbra sem használható a kártya:
o
o
o
o

utazás közvetítőnél, szállásközvetítőnél,
jegyértékesítőnél,
vadászatra, túrázásra,
továbbra is csak melegkonyhás vendéglátóhelyek (munkahelyi étkezés is) étkezési
szolgáltatására fordítható.

