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Még mindig nyerő a cafeteria 
Cafeteria is still a winner 

 
   

A béren kívüli juttatások 

 

A béren kívüli juttatásokra (Erzsébet-

utalvány, helyi utazási bérlet, önkéntes 

pénztár, stb.) vonatkozó szabályok kisebb 

mértékben változnak 2015-től.  

A változás lényege, hogy a béren kívüli 

juttatások együttesen legfeljebb évi 

200 000 forintig tartozhatnak a kedvező, 

35,7%-os közteher alá a magasabb, 51,17%-

os teher helyett. (2014-ben ez a határ  

500 000 forint volt.) Kivételt képez azon-

ban az új, szigorúbb szabály alól a SZÉP 

Kártya juttatás, melynek esetében – a 

többi juttatással együttesen – az éves ma-

ximum keret 450 000 forint. 

A változások tehát csak a nagyobb cafeteria 

kerettel rendelkező munkavállalók eseté-

ben jelentenek szigorítást, és várhatóan a 

SZÉP Kártya javára átrendeződést ered-

ményez majd a juttatási formák között.  

A változás ugyanakkor növeli a cégek ad-

minisztrációs kötelezettségeit, hiszen most 

már három határ figyelése is szükséges: 

• az adott juttatásra vonatkozó egyedi 

korlát (pl. Erzsébet-utalvány esetén havi 

8000 Ft), 

• a 200 000 forintos általános éves keret-

összeg, 

• a SZÉP Kártyára vonatkozó 450 000 

forintos éves keretösszeg. 

 

Adómegtakarítási lehetőségek 

 

A béren kívüli juttatások adóterhének 

növekedése még kedvezőbbé és vonzóbbá 

teszi az adómentes juttatási formákat. Ezek 

közül különösen fontos: 

• a lakáscélú munkáltatói támogatás, 

• a kulturális szolgáltatás vagy utalvány, 

• a sporteseményre szóló belépőjegy vagy 

bérlet, 

• a kockázati biztosítás munkáltató által 

fizetett díja. 

 

Fringe benefits 

 

From 2015, there will be a few changes in 

the regulation of fringe benefits (Erzsébet 

voucher, local travel passes, voluntary 

funds, etc.). 

The essence of the change is that fringe 

benefits can be provided up to a maximum 

amount of HUF 200 000 per year under 

the 35.7% preferential tax rate, instead of 

the higher 51.17% rate. (In 2014 this cap 

was HUF 500 000.) The SZÉP Card is an 

exception of the new, lower threshold, as it 

can be provided, together with the other 

benefits, up to HUF 450 000 per year. 

These legislative changes will only have a 

negative effect on employees who are 

entitled to a higher cafeteria amount, and 

it is expected that the SZÉP Card will be 

favoured over the other benefits. 

However, the changes will result in an 

increased administrative burden for 

employers because from now on they will 

have to monitor three criteria: 

• a specific limit for a given benefit (for 

example, HUF 8 000 per month for 

Erzsébet vouchers), 

• the annual amount of up to HUF 

200 000, 

• the annual amount of up to HUF 450 

000 for the SZÉP Card. 

 

Tax saving opportunities 

 

The increased tax burden on fringe bene-

fits will make the following tax-free bene-

fits even more attractive: 

• Support for housing purposes 

• Cultural services or vouchers 

• Tickets and passes for sporting events 

• Risk insurance fees paid monthly by the 

employer 
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A felsorolt juttatásoknak nincs szja terhe, 

így azok legalább 35,7%-kal olcsóbbak, 

mint a megszokott cafeteria elemek. Emel-

lett a felsorolt juttatásokat a 200 vagy 450 

ezer forintos keretösszegek szempontjából 

sem kell figyelembe venni. 

 

Szintén kedvező adózási szabályok vonat-

koznak a dolgozóknak biztosított cégautó-

ra – mely juttatás szintén beemelhető a 

cafeteria rendszerbe. Az ilyen juttatást 

nem terheli személyi jövedelemadó, de a 

jármű után cégautó adót kell fizetni. 

Végezetül az értékpapír formájában adott 

juttatások esetén is van megtakarítási 

lehetőség, hiszen számos eljárási szabály 

betartása esetén akár évi 1 millió forint 

összegű ilyen juttatás is adható a dolgo-

zóknak – adómentesen. 

 

 

A bérhelyettesítés tilalma 
 

2015-től egyértelmű törvényi rendelkezés 

mondja ki azt, hogy ha a magánszemély 

valamely tevékenységének ellenértékeként 

kap juttatást, az nem tartozhat az adómen-

tes vagy más kedvező adózású kategóriába. 

Cafeteria juttatásokkal tehát nincs lehető-

ség a bér kiváltására vagy helyettesítésére. 

Ha a dolgozó például Erzsébet-utalvány 

vagy munkáltatói lakáscélú támogatás 

fejében lemond a bérének egy részéről, 

akkor az említett juttatások nem adózhat-

nak majd a kedvező szabályok szerint. 

Sajnálatos módon az új rendelkezés konk-

rét határai jelenleg még bizonytalanok, 

ezért ezzel a szabállyal kapcsolatban az 

elkövetkező pár évben számos értelmezési 

kérdés – és ellenőrzési megállapítás – 

várható. 

 

A fenti témákról bővebben is hallhat a 

PwC’s Academy február 10-ei előadásán. A 

rendezvényre itt jelentkezhet: 

http://pwc.to/187CYQi 

 

* * * 

 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 
bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 
forduljon szokásos kapcsolattartó partne-
réhez, illetve Honyek Péterhez (tel: +36 
1 461 9154, email: 
peter.honyek@hu.pwc.com), vagy Keztyűs 
Mónikához (tel: +36 1 461 9735, e-mail:  
monika.keztyus@hu.pwc.com). 
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The above benefits are not subject to per-

sonal income tax, so they are at least 

35.7% cheaper than common fringe bene-

fits. In addition, the HUF 200 000 or 

HUF 450 000 cap will not apply to these 

items. 

 

The taxation rules that apply to company 

cars provided to employees will also be 

more favourable, and this benefit can be 

included in the cafeteria system. This 

benefit will not be subject to personal 

income tax, but the company car tax will 

have to be paid.  

Finally, there will be opportunities to save 

tax on benefits provided to employees in 

the form of securities of up to HUF 1 mil-

lion HUF per year – if the procedural 

rules are followed, such benefits can be tax 

free. 

 

No wage replacement 

 

From 2015, there are clear statutory pro-

visions in place which stipulate that bene-

fits provided to private individuals in 

consideration of their performance may 

not belong to the tax-free or preferential 

taxation category. So it is not possible to 

replace wages with cafeteria benefits. For 

example, if an employee waives part of his 

or her salary in exchange for Erzsébet 

vouchers or support for housing purposes, 

such benefits cannot be taxed under the 

preferential rules. Unfortunately, the 

scope of this provision is still unclear, so it 

is expected that there will be many ques-

tions – and audit findings – about the 

interpretation of this rule in the next few 

years. 

 

 

You may learn more about these topics at 

the training held by PwC’s Academy on 

the 10th of February. Please, register to 

this event here: http://pwc.to/187CYQi 

 

* * * 

 
If you have any questions regarding the 
above, please contact your usual relation-
ship partner or Péter Honyek +36 1 461 
9154, email:  
peter.honyek@hu.pwc.com), Mónika 
Keztyűs (tel: +36 1 461 9735, e-mail:  
monika.keztyus@hu.pwc.com). 
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