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Új adómegtakarítási lehetőségek a személyi jövedelem-
adózásban
New tax saving opportunities in the personal income tax
system

A munkáltatói lakáscélú támogatás

és a munkavállalói értékpapír-

juttatási programra vonatkozó

személyijövedelemadó-szabályok

2014. évi változása jelentős adómeg-

takarítást eredményezhet egyes cé-

geknél és azok dolgozóinál.

Egyrészt április hónaptól egy új NGM

rendelet részletezi a munkáltatói lakáscélú

támogatásra vonatkozó szabályokat. Az új

előírásoknak megfelelő eljárásrendben a 

munkáltató 5 millió forintig adómentesen

járulhat hozzá a munkavállalók hitelin-

tézeti hitelének visszafizetéséhez. Az

adómentesség fennállását összetett el-

járásban kell bizonyítani, így többek között

a közreműködő hitelintézet igazolását, a 

magánszemély több nyilatkozatát és több

szerződés másolatát is be kell szerezni. Ez 

a lehetőség – mellyel több mint 35%-os 

adómegtakarítás érhető el – beépíthető a 

cafeteria-rendszerbe, akár a már megtett

cafeteria-nyilatkozatok módosítása útján

is.

Másrészt a munkavállalói értékpapír-

juttatási programok keretében – akár évi 1

millió forintig is – adómentesen adhatóak

céges részvények a munkavállalók

számára. Ennek az adómentességnek is

számos eljárási jellegű feltétele van, így 

például a juttatásban a vezető tiszt-

ségviselők csak korlátozott mértékben 

részesülhetnek, illetve a juttatás feltételeit

a munkavállalók között teljes körűen meg 

kell hirdetni.

A fenti lehetőségek kiaknázásához 

szükséges teendők teljesítéséhez, az ad-

minisztrációs feladatok minimalizálásához

a PwC munkatársai örömmel nyújtanak

tanácsot.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban
bármilyen kérdése merülne fel, kérjük,
forduljon szokásos kapcsolattartó partne-
réhez vagy Honyek Péterhez (telefon: +36
30 958 3790, e-mail:
peter.honyek@hu.pwc.com).

Recent changes in the personal in-

come tax rules regarding support for

housing purposes and the employee

securities benefit program may re-

sult in significant tax savings for

some companies and their

employees alike.

Firstly, the Ministry of National Economy

issued a new regulation in April that sets

out detailed rules regarding support for

housing purposes. By following the proce-

dures set down the new regulation, the

employer may provide a tax-free contribu-

tion of up to HUF five million to repay

employees’ mortgage loans. The exemption

must be administered in a complex proce-

dure, requiring submission of, among

other things, the certificate of the credit

institutions involved, several statements

from the individual and copies of con-

tracts. This option – with which more than

35% tax savings can be achieved – may be

introduced as a fringe benefit. To take

advantage of this new opportunity, the

fringe-benefit declarations already made

by the employees can be altered.

Secondly, under the employee securities

benefit program, shares of the corporation

may be granted tax-free to employees — up

to HUF one million per year. This exemp-

tion also has a number of procedural con-

ditions, such as: the benefit provided to

executive officers has to be limited, and all

employees have to be informed about the

conditions of the grant.

Experts at PwC are pleased to offer advice

about how to exploit these new opportuni-

ties and how to minimalize the administra-

tive burden.

If you have any questions regarding the

above, please contact your relationship

partner or Péter Honyek (phone: +36 30

958 3790,

e-mail: peter.honyek@hu.pwc.com).
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