
Réti, Antall&Partners PwC Legal

 
Hungary • Issue 539• 11 September 2015 

   

Feladatok jönnek és mennek - 
A munkavállalókat érintő évközi adóváltozások 

 
Tasks come and go - 

Mid-year tax changes affecting employees 

 
  A közelmúltban két, tartalmát te-

kintve a munkavállalók számára 

kedvező jogszabályváltozás is tör-

tént, amelyek közül az egyik könnyíti 

a vállalkozások működését, a másik 

azonban a cégek oldaláról újabb 

adminisztrációs feladatot jelent már 

az idei évben is.  

 

A családi kedvezmény érvényesítése 

A 2014 végén elfogadott szabályok szerint 

a családi kedvezményt 2016-tól kizárólag 

az adóazonosító jellel rendelkező gyerme-

kek után lehetett volna igénybe venni. Ezt 

a rendelkezést halasztotta el egy évvel az 

ezen a héten hatályba lépő új jogszabály. 

Így még 2016. év folyamán is lehetőség lesz 

arra, hogy a munkavállalók az adóazonosí-

tó jel megadása helyett gyermekeik lakóhe-

lyét, születési helyét és idejét adják meg a 

munkáltatóknak adott adóelőleg-

nyilatkozaton, illetve az adóbevallásukban. 

Igazi adminisztrációs enyhítést azonban az 

eredményez, hogy jövőre nem a munkavál-

lalóknak kell külön-külön elzarándokolni-

uk a NAV ügyfélszolgálataira a gyermekek 

adóazonosító jeléért. Ehelyett a NAV a 

népesség-nyilvántartásban szereplő adatok 

alapján, minden 25 év alatti gyermek adó-

azonosító jelét külön kérés nélkül hozza 

létre, és az adókártyát 2016. november 

végéig – várhatóan tehát 2016-ban folya-

matosan – kiküldi a gyermekek lakcímére. 

Így az adóazonosító jel beszerzéséhez az 

esetek többségében a szülőknek és mun-

káltatóiknak nem kell tenniük semmit. 

 

Two legislative changes have recent-

ly been introduced that are favoura-

ble for employees: one of them is 

also aimed at facilitating business 

operation, while the other places 

additional administrative burden on 

companies starting this year. 

 

 

Family tax allowance 

According to regulations adopted at the 

end of last year, the family tax allowance 

would only be available from 2016 for 

children with a tax identification number. 

The effective date of this provision has now 

been postponed by a year, thanks to 

amendments entering into force this week. 

As a result, in 2016 in the tax advance 

declaration they have to submit to their 

employer, and in their tax returns, 

employees will be able to provide their 

children’s home address and place and 

date of birth rather than a tax 

identification number. 

This means that the affected employees 

will not have to individually apply in 

person for a tax identification number for 

their children. The tax authority will 

instead automatically assign each child up 

to the age of 25 a tax identification number 

on the basis of the data in the population 

register, and will mail out tax identification 

cards by the end of November 2016 to the 

specified addresses. In most cases, parents 

and employers will not need to do anything 

to obtain the tax identification numbers. 
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Érdemes azonban figyelni arra, hogy a 

2006. után született gyermekek a Baba-

kötvény program következtében már ren-

delkeznek adóazonosító jellel. A 2006. 

után születettekre a fenti szabály tehát 

nem vonatkozik, így ha az adókártyát 

korábban nem állították ki, vagy az elve-

szett, akkor annak beszerzése a NAV-tól 

továbbra is a szülők feladata marad. 

Ugyanez vonatkozik a népesség nyilván-

tartásban nem szereplő gyermekekre – 

azaz a nem uniós országokból, pl. az USA-

ból, Oroszországból, Kínából érkező, Ma-

gyarországon dolgozó személyek gyerme-

keire – is. 

 
A munkába járáshoz adott költség-

térítés 

Változatlan az a főszabály, hogy a munkál-

tató a közigazgatási határon kívülről mun-

kába érkező munkavállalók esetében köte-

les a helyközi utazás (elsősorban busz és 

vasút) díjának 86%-át megtéríteni. A me-

netjegy díjának térítése helyett bizonyos 

speciális esetekben (pl. mozgáskorlátozot-

tak esetén) a munkáltató kilométerenként 

9 Ft térítést köteles fizetni a munkaválla-

lónak akkor, ha nem helyközi közlekedés-

sel, hanem más módon – elsősorban autó-

val – megy munkába. E kivételek köre 

azonban augusztus 1-jével kiegészült azon 

munkavállalókkal, akiknek a gyermeke 

óvodába vagy bölcsődébe jár. 

 

Azaz augusztustól a munkáltató például a 

Szentendréről Budapestre autóval munká-

ba járó szülő esetén, az út minden kilomé-

tere után 9 Ft adómentes költségtérítést 

köteles fizetni akkor, ha a munkavállaló-

nak van bölcsődés vagy óvodás gyermeke. 

Tekintettel arra, hogy a munkáltatók jel-

lemzően nem tudnak arról a körülmény-

ről, hogy a munkavállalók gyermekei jár-

nak-e a felsorolt intézményekbe, ez az 

előírás nem csak új fizetési, hanem pótló-

lagos adminisztrációs kötelezettséget is 

jelent szinte minden munkáltatónak már 

2015-ben. 

 
További érdekes újdonság, hogy augusz-

tustól akkor is biztosítható a munkavállaló 

számára a kilométerenkénti 9 Ft költségté-

rítés adómentesen, ha nem közigazgatási 

határon keresztül megy munkába, így 

például ha Budapesten belül utazik, felté-

ve, hogy van bölcsődés vagy óvodás gyer-

meke. 
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Please note, however, that children born 

after 2006 already have a tax 

identification number as a result of the 

“baby bond” programme. As the above 

rule does not apply to children born after 

2006, if no tax identification card has 

been issued for such a child or if the card 

has been lost, parents will still have to 

obtain it from the tax authority. The same 

applies to children not in the population 

register – for example, the children of 

foreign non-EU nationals (e.g. from the 

US, Russia or China) working in Hungary. 

 

 

Commuting allowance 

 

The general rules on community 

allowance have remained unchanged: the 

employer is obliged to reimburse 86% of 

the costs of intercity travel (primarily by 

coach or train) to employees who 

commute to work from outside city limits. 

In special cases (e.g. for employees with 

limited mobility) the employer has to pay 

a reimbursement of HUF 9 per kilometre 

to employees who commute to work by 

means other than public transport (mostly 

by car). From 1 August, the above rule will 

also apply to employees whose children 

are in kindergarten or nursery school. 

 

 

So for example, if an employee commutes 

to work by car from Szentendre to Buda-

pest, the employer will have to pay the 

HUF 9 tax-free reimbursement per 

kilometre if the employee concerned has a 

child attending nursery school or 

kindergarten. As employers are usually 

unaware of whether their employees have 

any children attending preschool, 

complying with this regulation will place 

additional administrative burden on 

employers already in 2015. 
 

 

The HUF 9 kilometre-based 

reimbursement will also be available to 

employees who do not cross any 

administrative boundary (e.g. they remain 

within Budapest city limits) while 

commuting to work if they have a child in 

nursery school or kindergarten.  
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Erre a juttatásra még akkor is van lehető-

ség, ha a munkavállaló BKV bérlettel, 

gyalog vagy esetleg biciklivel érkezik be a 

munkahelyére. Szemben azonban az előző 

újdonsággal, ez a juttatás csak lehetősége, 

de nem kötelezettsége a munkáltatónak. 

Részben a leírtak miatt is a vállalatoknak 

érdemes a 2016. évi cafeteria juttatási 

szabályzatukat a következő egy-két hó-

napban felülvizsgálniuk. Erre azért is van 

szükség, mert jövőre a cafeteria juttatások 

adóterhe is csökken, továbbá mivel 2016-

ban továbbra is adható lesz az adómentes 

munkáltatói lakáscélú támogatás, mely 

lehetőséggel jelenleg még csak a cégek 

kisebb hányada él.  

* * * 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon szokásos kapcsolattartó partne-

réhez, Keztyűs Mónikához (tel: +36 30 

694 5867, e-mail: 

monika.keztyus@hu.pwc.com) vagy 

Honyek Péterhez (telefon: +36 30 958 

3790, e-mail: peter.honyek@hu.pwc.com). 
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Employers may also provide this 

allowance (although they are not obliged 

to) to employees who walk, cycle or travel 

to work by Budapest public transport. 

 

 

Companies are therefore advised to revise 

their 2016 cafeteria plans in the coming 

months to take account of the above 

changes. Please also note that cafeteria 

benefits will be taxed at a lower rate from 

2016, and tax-exempt employer-assisted 

housing benefits will continue to be 

available (a benefit so far offered by only a 

minority of employers). 

 
 

* * * 

 
If you have any questions regarding the 

above, please contact your usual 

relationship partner, Mónika Keztyűs 

(phone: +36 30 694 5867, e-mail: 

monika.keztyus@hu.pwc.com or Péter 

Honyek (phone: +36 30 958 3790, e-mail: 

peter.honyek@hu.pwc.com). 
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