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Juttatás típusa Értékhatár/egyéb megjegyzés
Juttató

(Adófizetésre 
kötelezett)

Adóalap Közteher típusa, mértéke
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Szja Eho

hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás - kifizető

1,18
szorzó

15% 22%

cégtelefon magáncélú használata - kifizető

személybiztosítás díja - kifizető

külön nem nevesített ingyenes/kedvezményes termék, szolgáltatás 
valamennyi munkavállalónak
(és/vagy meghat. személyeknek) 
és/vagy közeli hozzátartozóiknak

munkáltató
(kifizető)

külön nem nevesített ingyenes/kedvezményes termék, szolgáltatás

több munkavállalónak 
(és/vagy meghat. személyeknek) 
és/vagy közeli hozzátartozóiknak 

 a jogosultak körét (csoportjait) 
belső szabályzat határozza meg

munkáltató
(kifizető)

jogszabály alapján ingyenesen/ kedvezményesen átadott termék, nyújtott 
szolgáltatás

- kifizető

adómentes juttatásnak nem minősülő reprezentáció és üzleti ajándék - kifizető

csekély értékű ajándék
12.750,- Ft1 legfeljebb 3 alkalom/év

 meghatározott személyi kör 
részére

munkáltató/kifizető

ingyenes/kedvezményes termék, szolgáltatás, rendezvény, esemény 
egyidejűleg több magánszemélynek

(ideértve a rendezvény, esemény résztvevőinek adott ajándéktárgyakat is)

 a rendezvény, esemény 
résztvevőinek adott ajándéktárgyak 
a minimálbér 25%-áig

kifizető

adómentesnek, üzleti ajándéknak nem minősülő, üzletpolitikai (reklám) célú 
juttatás2 - kifizető

önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény szerint célzott 
szolgáltatásra befizetett összeg

- kifizető

SZÉP Kártya juttatások értékhatárt meghaladó része munkáltató

pénzösszeg típusú béren kívüli juttatás éves keretösszeget (100.000,- Ft) meg 
nem haladó része 

+ értékhatárt meg nem haladó SZÉP Kártya juttatások
évi együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget (450.000,- Ft)3

meghaladó része

munkáltató

Jogforrás: 1995. évi CXVII. tv. (Szja tv.) 69-71. §, 1998. évi LXVI. tv. (Eho tv.)  3. § (1) bek. ba) pont

                                             
1 csekély értékű ajándék: a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás
2 amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá
3 költségvetési szerv munkáltató esetén 200.000,- Ft
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