
Költségvetési és pénzügyi bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

költségtérítésről szóló kormanyrendelet szerinti munkába járás esetén a munkáltató által
juttatott utazási bérlet, ideértve azt az esetet is, ha a juttatást a munkáltató a nevére szóló
számla ellenében történő térítés formájában teljesíti ;

b)a munkáltató által a nevére szólószámlával megvásárolt, a munkavállalónak
ingyenesen juttatott helyi utazási bérlet árábóla 8.17 . pontban említett juttatás (e
rendelkezés alkalmazásában étkezési juttatás) hiányában a havi 2000 forintot, vagy a
kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványformájában ingyenesen
adott étkezési juttatás értékének és az említett bérlet árának együttes összegéből a havi
6000 forintot, vagy a 8 .17. pont szerinti más ingyenes étkezési juttatás értékének és az
említett bérlet árának együttes összegéből a havi 10 000 forintot meg nem haladó összeg
azzal, hogy

ba)ugyanazon magánszemély esetében a három lehetőség közül kiválasztott juttatási
mód a naptári év egészére szól ;
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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T111700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat a következő új címmel, és új 89. §-sal egészül ki :

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény módosítása

89. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban :Szia
tv.) 1 . számú mellékletének5.7.alpontja a következők szerint módosul :

„5.7.azutazási bérlettel vagy az utazási menetjeggyel (a továbbiakbanegyütt utazási
bérlet) történő munkába járáshoz

a)a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet
szerinti munkába járás esetén az utazási bérlet árát meg nem haladó a munkáltató által
adott költségtérítés, feltéve, hogy az utazási bérleten a magánszemély utazási
igazolványának száma vagy ennek hiányában a magánszemélynevére szóló számla
1 azol a az általa történt felhasználást va • a munkába 'árással ka csolatos utazási
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bb) az ingyenes bérlet értékéből vagy az ingyenes bérlet és az ingyenes étkezési

juttatás együttes értékéből az adómentes részt meghaladó összeg, továbbá a
munkaviszony megszűnése esetén a bérlet árának a megszűnést követő időszakra jutó
arányos része adóköteles természetbeni juttatásnak minősül ;

bc) ha a bérlet érvényességi ideje nem naptári hónapra szól az adómentes részt és az
adóköteles természetbeni juttatást naptári hónapra arányosan átszámítva kell
meghatározni ;

bd) az adókötelezettség alá eső érték után az adót a munkáltató az adóév utolsó
napjára - ha a magánszemély munkaviszonya megszűnik, a munkaviszony utolsó
napjára - állapítja meg és az adózás rendjéről szóló törvénynek a kifizetőre irányadó
rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be ."

(2) Az Szja tv . 1 . számú mellékletének 8 .29. alpontja a következők szerint módosul :

„8 .29. a munkáltató, volt munkáltató által a csoportos létszámleépítés miatt elbocsátott,
vagy elbocsátandó munkavállalók részére nyújtott olyan szolgáltatás, mellyel a
munkáltató a munkavállaló újra-elhelyezkedését támogatja, azzal, hogy e rendelkezés
alkalmazásában a munkavállaló újra-elhelyezkedését támogató szolgáltatásnak minősül a
pszichológiai tanácsadás, az át- illetve továbbképzés, a munkajogi tanácsadás ;"

(3) E § 2005 . január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2005 . január 1-jétől megszerzett
jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni ."

Indokolás

A módosító indítvány megteremti a helyi utazási bérlet adómentes juttatásának lehetőségét .
A jelenlegi szabályok alapján, ha a munkáltató vásárol a dolgozója részére helyi bérletet,
akkor az adóköteles természetbeni juttatás (kivéve, ha bérlet juttatása a munkavégzés
feltétele). Annak érdekében, hogy munkáltató hozzájárulhasson a magánszemélyek helyi
tömegközlekedési költségeihez, indokolt a munkáltató ilyen kiadásának egy részét
adómentessé tenni . A juttatási módok közötti választási lehetőség biztosítása érdekében az
adómentesség kapcsolódik az étkezési juttatásokra vonatkozó adómentességi szabályokhoz .
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