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9/2016. (02.23.) számú Kancellári Körlevél 

 

 

Tájékoztató 

a 2016. évben adható, a Pénzügy- és Adó Osztályon számla alapján kifizetendő, 

béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások elszámolási és adózási 

szabályairól 

 

Jelen Kancellári Körlevél a bérszámfejtésbe nem kerülő, Egyetemünk nevére szóló számla alapján 

kifizetendő, ezért a Pénzügy- és Adó Osztályhoz (PAO) benyújtandó utalványozással biztosítható 

juttatások 2016. évi szabályait tartalmazza. A Humán Erőforrás Igazgatósághoz tartozó, béren kívüli 

juttatás fajták, valamint a nyilvántartáshoz kötött béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes 

meghatározott juttatások elszámolásainak szabályait külön körlevél tartalmazza. 

 

Az Egyetemen alkalmazott úgynevezett béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások 

olyan juttatások, amelyek után a munkáltatónak (kifizetőnek) a bruttó juttatási érték 1,19-szerese után 

kell 15 % SZJA-t és 27 % EHO-t fizetnie. Ezen juttatások számláit az MGR rendszerbe történő 

rögzítést követően Utalványozó lappal és a jelen körlevélhez mellékelt Utalványrendelettel együtt kell 

a PAO-hoz benyújtani. 

 

A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatás fajták az Szja. tv. 70. §-ában 

tételes felsorolásra kerültek. 

 

Főbb ilyen juttatásfajták: 

 

1. A munkáltató által minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyen vagy 

kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás. (Szja. tv. 70. § (1a) bekezdés a) pont) 

2. A munkáltató által – minden munkavállaló számára megismerhető belső szabályzatban – 

meghatározott kör részére, azonos feltételekkel és azonos módon, ingyen vagy 

kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás. (Szja. tv. 70. § (1a) bekezdés b) pont) 

3. A kifizető által ingyen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás akkor, ha a 

kifizető nem foglalkoztatója a juttatásban részesülő magánszemélynek. (Szja. tv. 70. § (3) 

bekezdés c) pont) 



4. Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek 

juttatott adóköteles jövedelem, illetve továbbképzésen, oktatáson, konferencián biztosított 

csoportos étkezés, vendéglátás költsége (1. számú melléklet és 1. sz. nyomtatvány) (Szja. tv. 

70. § (1) bekezdés a) pont) 

5. A kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi-, távolsági- és mobiltelefon-

szolgáltatás (cégtelefon) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem (2. 

sz. melléklet) (Szja. tv. 70. § (1) bekezdés b) pont, 70. § (5) bekezdés c) pont) 

6. Reprezentáció (3. sz. melléklet és 3. sz. nyomtatvány) (Szja. tv. 3. § 26. pont, 70. § (2) 

bekezdés) 

7. Reprezentációnak nem minősülő vendéglátás (a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem 

képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet) 

8. Üzleti ajándék, üzleti partnereknek juttatott ajándék, (saját munkavállaló részére adott ajándék 

nem tartozik ide, annak értéke összevonás alá tartozó jövedelemként adózik ld. 1. pont) (4. sz. 

melléklet és 4. sz. nyomtatvány) (Szja. tv. 3. § 27. pont, 70. § (2) bekezdés) 

9. A kifizető által jogszabály alapján a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen 

átadott termék, nyújtott szolgáltatás (4. számú melléklet és 4. sz. nyomtatvány) (Szja. tv. 3. § 

27. pont, 70. § (2) bekezdés) 

10. Az olyan adómentesnek, vagy üzleti ajándéknak nem tekinthető reklám célú juttatás, amely 

nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá. 

 

A PAO által utalásra kerülő juttatások elszámolása érdekében aktualizáltuk az utalványrendeletet 

(mellékelt excel-tábla), amelynek segítségével elektronikusan könnyen számszerűsíthető a juttatások 

költségvonzata. 

 

A számlákat átutalás céljából az MGR-ben előállított, a juttatásra vonatkozó utalványozó lappal, 

valamint a jelen utasítás mellékletét képező PAO utalványrendelettel, továbbá az egyéb 

szükséges melléklettel felszerelve kell eljuttatni a PAO-ra. 

 

Az „Utalványrendelet (a PAO-hoz benyújtandó) béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott 

nem pénzbeli juttatásokat terhelő Szja és EHO elszámolásához” c. nyomtatvánnyal kapcsolatos 

esetleges kérdések megválaszolására a PAO munkatársai, Flamichné Koleszár Beáta (tel.: 35-01) és 

Tóth Péter (tel.: 28-28) készséggel állnak rendelkezésére.  

 

Kérem, szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy a körlevél tartalmát a szervezeti egységek vezetői és 

az érintett munkatársai megismerjék. 

 

A körlevél és mellékletei megtalálhatóak és letölthetőek a Kancellária honlapjáról. 

Jelen körlevél 2016. február 23.-án lép hatályba, egyidejűleg a PAO-n számla alapján kifizetendő, 

béren kívülinek nem minősülő egyes juttatások elszámolási és adózási szabályairól szóló 7/2014 

(03.11.) Főigazgatói Körlevél hatályát veszti. 

 

 

Budapest, 2016. február 23. 

 

                                                                                              Barta-Eke Gyula 

 kancellár 

 


