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[12. §

Az Szja tv . 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó juttatás esetében jövedelemnek

minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott
termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke vagy abból az a
rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni . A kifizetőt terhelő
adó alapja

a) béren kívüli juttatás esetében az előzőek szerinti jövedelem,
b) béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott

juttatások esetében az előzőek szerinti jövedelem 1,18-szorosa .”
13. §

Az Szja tv. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás

révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem ;
b) a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi é s

távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá a z
Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az
előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata
címén meghatározott adóköteles jövedelem .

Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat .

országgyűlési képviselő



(2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra
befizetett összeg .

(3) Egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltató által
szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató ,
duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató
részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményese n
átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel .

(4) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben
reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározot t
jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kel l
hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat .

(5) Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány
(ideértve a közalapítványt is), a (4) bekezdéstől eltérően mentes az adó alól
az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő
egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapjá n
meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél
szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkoz ó
beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az
adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg .

(6) Egyes meghatározott juttatásnak min ősül
a) az évi egy alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás vezetés e

mellett - csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem ;
b) az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén

juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több
magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem
képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzet t
jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti
partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezménye s
rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a
juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra,
szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az
ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra
fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke
személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát) ;

c) a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján má s
jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenese n
vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatot t
adóköteles jövedelem ;

d) az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthet ő
üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték
szervezéséről szóló törvény hatálya alá ,

azzal, hogy a kifizető rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a
kiszabható mulasztási bírság az adóalap 50 százaléka.

('7) Egyes meghatározott juttatásnak minősül

a) a 71. § (1) bekezdés szerinti juttatásnak az ott meghatározott
értékhatárt meghaladó része;



b) a 71. § (1) bekezdés szerint - az ott meghatározott értékhatárokat me g
nem haladóan - az adóévben biztosított juttatások együttes értékének a z
éves rekreációs keretösszeget meghaladó része ;

c) a 71 . § (2) bekezdés a) pont szerinti juttatásnak az ott meghatározott
értékhatárt meghaladó része ;

d) a 71. § (2) bekezdés b) pont szerinti juttatásnak az ott meghatározott
értékhatárt meghaladó része .

(8) A (7) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreáció s
keretösszeg

a) - ha a munkáltató költségvetési szerv -

aa) évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben
fennáll ;

ab) a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál a z
adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal
arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy
részében áll fenn ;

ac) évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a
magánszemély halála miatt szűnik meg;

b) más munkáltató esetében
ba) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évbe n

fennáll ;
bb) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál a z

adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal
arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év eg y
részében áll fenn;

bc) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a
magánszemély halála miatt szűnik meg.

(9) E § alkalmazásában
a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó

értékű termék, szolgáltatás;
b) elszámolt éves összes bevétel: a kifizető által az adóévre vonatkozó

beszámolóban kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjár a
vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) összes bevétel, egyéni
vállalkozónál az adóévi vállalkozói bevétel ;

c) telefonszolgáltatás magáncélú használata címén adókötele s
jövedelem: a kifizetőt a juttatás, szolgáltatás miatt terhel ő kiadásokból

ca) a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a ne m
forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú
hányada értékével meghatározott magáncélú használat értékének, vagy a
kifizető választása szerint a kiadások 20 százalékának, illetve - ha
magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges - a kiadások 20
százalékának ,

cb) ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokáso s
piaci értékének vagy az összes használat szokásos piaci értéke 20
százalékának

a magánszemély által meg nem térített része ."



14. §
(1) Az Szja tv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) Béren kívüli juttatásnak min ősül — ha a juttató a munkáltató — a

munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározot t
szálláshely-szolgáltatásra felhasználható — több juttatótól származóa n
együttvéve — legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás ;

b) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken
(ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletbe n
meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható — több juttatótól
származóan együttvéve — legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;

c) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, a z
egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott
szolgáltatásra felhasználható — több juttatótól származóan együttvéve —
legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás . ”

(2) Az Szja tv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(5) E § és a 70. § (8) bekezdés alkalmazásában
a) munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is ;
b) munkavállalónak minősül a munka törvénykönyvér ől szóló törvény

előírásai szerint a munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a
munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen munkát végző
munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közrem űködő tagja is;

c) üdülőnek minősül a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-
szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint üdül őként nyilvántartásba
vett szálláshely;

d) a Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által
kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel a munkavállalónak a
munkáltató által utalt támogatás terhére — az arra felhatalmazott és a
rendszerbe bevont szolgáltatóknál — szolgáltatások vásárolhatók .”]

Módosítópont sorszáma: 2 .
A javaslat érintett rendelkezése : 203 . §
Módosítás jellege: elhagyás

[203 . §

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szól ó
2017. évi CLIII . törvény (a továbbiakban : Avt.) 7. § (1) bekezdés 12. pontj a
helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában)

„12. jövedelem: munkabér, illetmény, munkadíj, a munkaviszonyon ,
közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti
jogviszonyon, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és
közalkalmazotti jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítás i
jogviszonyon alapuló járandóság, valamint a munkából ered ő egyéb
rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazás, juttatás, valamint
az egyéb járandóság;”]



Indokolás

Az LMP a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel való egyetértésben olyan módosító t
nyújt be a T/625 . számú törvényjavaslathoz, melyben visszavonja a cafeteri a
kedvezmények szűkítését . Az LMP meggyőződése, hogy a magyar munkavállaló k
esetében nem a kedvezmények szűkítésére, hanem jelentős béremelésre lenne szükség.
A dolgozói szegénység ma a munkaerőhiánnyal együtt jelent súlyos problémá t
Magyarországon, ezért a dolgozói juttatások szűkítése súlyos hiba. A kormány javaslata
alapján márpedig a cafetéria mostantól bérként fog adózni, mely eredményeként a
munkavállalók egy jelent ős részének a nettó bére csökkenni fog . Az LMP és a
szakszervezetek álláspontja szerint ez hibás irány, sokkal inkább a SZÉP kártya
kibővítésére lenne szükség, hogy elektronikusan is nyomon követhet őek legyenek a
béren kívüli juttatások. Az LMP szerint a kormány javaslata ebben a formában nem
más, mint értelmetlen pénzbehajtás, és egy újabb bizonyítéka annak, hogy a kormán y
még csak figyelembe se veszi a magyar dolgozók érdekeit .

Budapest, 2018 . június 28 .

Csárdi Antal
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