3+1 változás a 2020-as Cafeteriában
Rendhagyó évet hozott a koronavírus a cafeteria világában is.
Az év eleji változatlanság után áprilisban három jelentős szabályváltozás is történt a
cafeteria juttatásokban. A módosításokat a 140/2020. (IV.21) Korm. rendeletben tették
közzé.
SZÉP kártya korlátváltozások április 22-től
1. Felemelték a SZÉP kártya alszámlák éves értékhatárait:
- a szálláshely 225 ezerről 400 ezerre
- a vendéglátás 150 ezerről 265 ezerre
- a szabadidő 75 ezerről 135 ezerre
változott.
2. Az éves rekreációs keretet a korábbi 450 ezerről 800 ezerre, a közszférában 200
ezerről 400 ezerre emelték. Ide kapcsolódik, hogy a költségvetési szervek által
adható juttatás értéke a korábbi bruttó 200 ezerről nettó 400 ezerre emelkedett.
Fontos! A megváltozott korlátokat csak a rendelet hatályba lépése után lehet alkalmazni.
Az április 22. előtt utalt SZÉP kártya feltöltésekre a korábbi szabályok érvényesek, és
utólag nem lehet módosítani.
SZÉP kártya szocho mentessége április 22. és december 31. között
Miután május 22-én módosították a 140/2020. Korm. rendeletet, a munkáltatók április
22-től már nem csak június 30-ig, hanem december 31-ig mentesülnek a szociális
hozzájárulási adó megfizetése alól a SZÉP kártya feltöltésekre. Ez a kedvezmény viszont
csak a béren kívüli juttatásnak minősülő, azaz a fenti értékhatárokat meg nem haladó
összegekre vonatkozik.
Ezek alapján a kedvezményes értékhatárig 15% a teljes közteher, a korlátok feletti
összegre pedig június 30-ig 38,35%.
Az április 22. előtt utalt juttatásra 32,5%, illetve 38,35% adó fizetendő.
Általános 2% szocho csökkentés július 01-től
A tavalyihoz hasonlóan, ebben az évben is csökken 2 százalékkal a szociális hozzájárulási
adó mértéke. A munkabér mellett ez minden adóköteles juttatás közterhét is érinti. Így az
értékhatár feletti SZÉP kártya mellett az önkéntes pénztárakba fizetett célzott szolgáltatás
és a tagdíj hozzájárulás, a csekély értékű ajándék, vagy bármilyen, a munkabérrel
azonosan adózó juttatás közterhe is csökken.

Adózási szabályok 2020-ban a három időintervallumban
Időszak

2020.01.01. 04.21.
(SZÉP kártya
régi korlátokkal)

2020.04.22. 06.30.
(SZÉP kártya új
korlátokkal)

2020.07.01. 12.31.
(SZÉP kártya új
korlátokkal)

SZÉP kártya kedvezményes korlátig

32,5%

15%

15%

SZÉP kártya értékhatár felett; egyéb
egyes meghatározott juttatások

38,35%

38,35%

35,99%

Bérként adózó juttatások

78,95%

78,95%

75,94%

A cafeteria rendszerekben a sokszoros változást nem egyszerű feladat érvényesíteni. A
munkáltatóknak, ha szeretnék az adóelőnyöket a munkatársaik javára felhasználni,
hathatós informatikai segítségre van szükségük.
Mi már megoldottuk!
Ha Önnek is segíthetünk, keresse munkatársainkat!

