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az országgyűlés tavaszi és őszi ülésszakán elfogadott adótörvény-módosítások 
következtében 2018. január 1-jétől módosulnak a cafeteria adóztatásának részletei is. az 
egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó munkáltatói terhek tovább csökkennek, 
mivel a szociális hozzájárulási adó (szocho) és ezzel párhuzamosan az egészségügyi 
hozzájárulás (eho) mértéke a korábban tervezett 20 százalék helyett 19,5 százalékra 
mérséklődik.

A CAfeteriArendszer három fő juttAtásCsoportból állíthAtó össze:

 ●adómentesen adható juttatások,
 ●béren kívüli juttatások és
 ●egyes meghatározott juttatások.

az egyes csoportokat a munkáltató által fizetendő járulékteher mértéke különbözteti 
meg egymástól.

a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások biztosítása minden 
esetben alacsonyabb ráfordítással jár a munkáltatók számára, mintha ugyanazt a nettó 
összeget bér formájában biztosítanák dolgozóiknak. 

az alábbi táblázatban megmutatjuk, hogyan alakul az egyes juttatások adó- és járulék-
terhelése abban az esetben, ha a munkáltató nettó 100 egységet szeretne munkavállalói-
nak kifizetni:

munkáltatói 
ráfordítások

Cafetériaelemek
bérköltség  

Adómentes 
juttatás

béren kívüli 
juttatások

egyes meghatározott 
juttatások

nettó juttatás 100 100 100 100
Adóteher 0 34,22 40,71 81,95
összes ráfordítás 100 134,22 140,71 181,95

Cafeteria
hogyAn tervezhetünk 2018-bAn?
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aDÓMenteSen aDHatÓ JUttatÁSok
a 2018-as cafeteriaváltozás nem érinti az adómentes juttatások körét, annak megszokott 
elemei továbbra is fennmaradnak. Így maradhatnak továbbra is a cafeteriacsomagok 
kedvelt elemei például a munkáltatói lakáscélú támogatások vagy a kockázati 
biztosítások.

adómentes juttatásként adható a továbbiakban is bölcsődei szolgáltatás, bölcsődei 
ellátás valamint óvodai szolgáltatás és ellátás is.

továbbra is adómentesen juttatható lesz ugyanazon magánszemély részére az adóévben 
legfeljebb 50 ezer forint értékben ún. kulturális szolgáltatás (például múzeum, kiállítás, 
színház, cirkusz, zeneművészeti előadás stb.) igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet 
illetve könyvtári beiratkozási díj.

2016 óta a „házon belül” megtartott sportverseny már nem minősül sportrendezvénynek, 
így ezekre az eseményekre az adómentesség sem fog a jövőben vonatkozni. azonban a 
munkáltató továbbra is juttathat adómentesen, értékhatár nélkül a munkavállalói részére 
sportrendezvényen történő részvételre szóló belépőjegyet, illetve bérletet.

Mint említettük, a munkáltató továbbra is adómentesen nyújthat lakáscélú vissza nem 
térítendő támogatást, amely felhasználható hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól 
felvett, lakáscélú hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más 
kötelezettségek megfizetéséhez, illetve lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez. az adómentesség értékhatára a lakás véte-
lárának, a teljes építési költség, illetve korszerűsítés költségének 30 százalékáig terjed, de 
nem lehet több 5 éven belül 5 millió forintnál.

a cafeteria részét képezheti ún. mobilitási célú lakhatási támogatás is, amely meghatáro-
zott feltételek esetén ingatlanbérleti-díj megfizetésére fordítható. 
2018-tól változnak ezen juttatás részletszabályai: a támogatás továbbra is maximum 5 
éven keresztül adható, de a törvény az első két évben havonta maximum a bruttó mini-
málbér 60 százalékáig, a harmadik és negyedik évben 40 százalékáig, az utolsó évben 
pedig 20 százalékáig biztosít adómentességet. az előző évihez képest pontosításra ke-
rültek a jogosultságra vonatkozó szabályok is.

Cafeteria
hogyAn tervezhetünk 2018-bAn?

Újdonság: Adómentes a munkavállalók számára biztosított hallgatói hitelszerződés kötelező törlesztő-
részleteihez kapcsolódó munkáltatói juttatás a minimálbér 20 százaléka erejéig, vagyis a diákhitel is 
törleszthető adómentesen a cafeteria keretből, havi legfeljebb 27 600 forintos összeghatárig.
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béren kÍvüli JUttatÁSok (34,22 %)
a béren kívüli juttatások köre úgy alakul át, hogy a továbbiakban a munkáltató által a mun-
kavállaló részére kizárólag két juttatási forma adható összesen 450 ezer forint rekreációs 
keretösszegig:

 ● évi 100 ezer forintig pénzösszeg és
 ● szÉp-kártya.

a SzéP-kártya eddig is ismert alszámlái továbbra is megmaradnak az azokhoz tartozó 
mértékek fenntartásával, így a munkáltató az alábbiakban részletezett adóteher mellett a 
későbbiekben is 

 ● szálláshely-szolgáltatásra legfeljebb 225 ezer forint, 
 ● vendéglátásra legfeljebb 150 ezer forint,
 ● szabadidő alszámlára pedig legfeljebb 75 ezer forint 

összeget utalhat évente. a béren kívüli juttatásokhoz 34,22 százalékos adóteher társul. 

Általános esetben összesen a 450 ezer forintos ún. rekreációs keretösszeg erejéig adózik 
ilyen adómértékkel (költségvetési szerv munkáltató esetén ez a keretösszeg 200 ezer forint) 
a béren kívüli juttatás. 
amennyiben a SzéP-kártya esetében a juttatás önmagában, vagy a 100 ezer forintot meg 
nem haladó pénzjuttatással együtt meghaladja a rekreációs keretösszeget, akkor a limiten 
felüli rész már egyes meghatározott juttatásként adózik, amelyre 40,71 százalékos adóteher 
rakódik. 
 
kedvezőtlenebb következményekkel jár, ha a pénzjuttatás mértéke haladja meg a 100 ezer 
forintot. ekkor az ezt meghaladó összeg munkaviszony esetén bérjövedelemként adózik, 100 
forint nettó juttatásra rakódó 81,95 forint adó és járulékteherrel.

az erzsébet-utalvány, valamint minden, utalványforgalmazó által kibocsátott, 
fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány is egyes meghatározott juttatásként 
adózik, amennyiben a munkáltatók a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 
meghatározott jogszabályi előírásokat betartják.

Cafeteria
hogyAn tervezhetünk 2018-bAn?
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egyeS MegHatÁrozott JUttatÁSok (40,71 %)

a változások nem érintik az egyes meghatározott juttatások körét sem.

továbbra is egyes meghatározott juttatásként adható, legfeljebb évi három alkalommal, 
esetenként maximum a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékben csekély 
értékű ajándék.

az egyes meghatározott juttatások körébe tartozik 2018-ban is:

 ● a munkahelyi étkeztetés,
 ● az iskolakezdési támogatás,
 ● a helyi utazásra szolgáló bérlet,
 ● az iskolarendszerű képzés költsége, 
 ● az önkéntes kölcsönös nyugdíj-, egészség-, és önsegélyező pénztárba befizetett 
munkáltatói, foglalkoztatói havi hozzájárulás, 

 ● az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai célzott 
szolgáltatásra befizetett összeg.

a felsorolt juttatások 40,71  százalékos adómértékkel fognak adózni a szociális 
hozzájárulási adó mértékének csökkenése következtében.

a jövő év elején hatályba lépő cafeteria-változásokkal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy 
a rendelkezés a 2017. évi változtatásokhoz képest nem tartalmaz a cafeteriarendszert 
alapjaiban megváltoztató szabályokat. a legjelentősebb változás a szociális hozzájárulási 
adó és ezzel párhuzamosan az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékének 
mérséklése 19,5 százalékra, melynek köszönhetően az adó- és járulékterhek az előző 
évekhez hasonlóan tovább csökkentek: egyes meghatározott juttatások esetén 40,71 
százalék, bérjövedelem esetén pedig 81,95 százalék lesz az adóék 2018-ban.

a cafeteria rendszerek kialakításához 2018-tól a munkáltatók rendelkezésére álló juttatási 
formákat, azok értékhatárait és adóterheit a következő táblázatban foglaljuk össze.

Cafeteria
hogyAn tervezhetünk 2018-bAn?
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juttatások Adómentes béren kívüli juttatás  
(Adóteher: 34,22%)

egyes meghatározott juttatás 
(adóteher: 40,71%)

munkabér (nettó juttatás esetén az 
adóteher: 81,95%)

lakáscélú munkáltatói támogatás
5 éven belül legfeljebb 5 000 000 forint, de 
maximum a vételár/költségek 30%-a, a 
speciális feltételek teljesülése esetén

az értékhatár feletti rész

mobilitási célú lakhatási támogatás Maximum 82 800 forint/hó, a speciális 
feltételek teljesülése esetén az értékhatár feletti rész

bölcsődei, óvodai szolgáltatás és 
ellátás a felmerült költség mértékéig

sportrendezvényekre szóló belépő értékhatár nélkül
kulturális szolgáltatásra jogosító 
belépő, vagy bérlet, könyvtári 
beiratkozási díj

Maximum 50 000 forint/év az értékhatár feletti rész (belső 
szabályzat esetén)

kockázati biztosítás Maximum 41 400 forint/hó az értékhatár feletti rész

diákhitel-törlesztési támogatás Maximum 27 600 forint/hó

pénzösszeg 100 000 forint/év az éves rekreációs 
keretösszegen belül

a 100 000 forintos keretösszeget nem, 
de a rekreációs keretösszeget meghaladó 
rész

az értékhatár feletti rész

szÉp-kártya - szállás 225 000 forint/év, az éves rekreációs 
keretösszegen belül

az egyedi-, vagy a rekreációs 
keretösszeget meghaladó rész

szÉp-kártya - vendéglátás 150 000 forint/év, az éves rekreációs 
keretösszegen belül

az egyedi-, vagy a rekreációs 
keretösszeget meghaladó rész

szÉp-kártya - szabadidő 75 000 forint/év, az éves rekreációs 
keretösszegen belül

az egyedi-, vagy a rekreációs 
keretösszeget meghaladó rész
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juttatások Adómentes béren kívüli juttatás  
(Adóteher: 34,22%)

egyes meghatározott juttatás 
(adóteher: 40,71%)

munkabér (nettó juttatás esetén az 
adóteher: 81,95%)

üdülési szolgáltatás munkáltató 
üdülőjében értékhatár nélkül

munkahelyi étkeztetés értékhatár nélkül

iskolakezdési támogatás értékhatár nélkül

helyi utazási bérlet értékhatár nélkül

iskolarendszerű képzés értékhatár nélkül

önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói 
hozzájárulás értékhatár nélkül

önkéntes egészségpénztári 
munkáltatói hozzájárulás értékhatár nélkül

önkéntes kölcsönös önsegélyező 
pénztári munkáltatói hozzájárulás értékhatár nélkül

ingyenesen adott termék értékhatár nélkül (belső szabályzat 
esetén) belső szabályzat nélkül

ingyenesen nyújtott szolgáltatás értékhatár nélkül (belső szabályzat 
esetén) belső szabályzat nélkül

Étkezési utalvány értékhatár nélkül (belső szabályzat 
esetén) belső szabályzat nélkül

Ajándékutalvány értékhatár nélkül (belső szabályzat 
esetén) belső szabályzat nélkül



Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés: ezek az rSM Hungary zrt. 
alappillérei. 
a magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  
azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink 
rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az rSM audit Hungary 
zrt. szolgáltatásai egészítik ki az rSM Hungary zrt. tevékenységeit, 
jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport 
együttműködő jogi partnere, az rSM legal Szűcs & Partners ügyvédei látják 
el. 
ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon 
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 

szolgáltAtásAink
 ● adótanácsadás
 ● adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, bPo
 ● adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● Jogi tanácsadás
 ● bérszámfejtés
 ● könyvvizsgálat
 ● Digitális megoldások

rsm internAtionAl bemutAtásA
társaságunk az rSM international hálózat kizárólagos magyar tagja. 

az rSM international a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

a hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

rSM HUngary aDÓtanÁcSaDÓ éS Pénzügyi SzolgÁltatÓ zrt.

kihez fordulhAt kÉrdÉseivel?
hegedüs sándor 
partner, adóüzletág-vezető | e sandor.hegedus@rsm.hu

több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik 
adóellenőrzésben, magyar és nemzetközi adótanácsadás-
ban, mely többek között magában foglalja adótanácsadói 
levelek, állásfoglalások elkészítését, adótervezést magyar 
és nemzetközi társaságok, cégcsoportok számára. 

az rSM Hungary zrt-nél az adóüzletág teljes körű vezeté-
sét látja el. részt vesz átvilágítások, adótanácsadói leve-
lek, valamint transzferár-dokumentációk elkészítésében, 
szakmai ellenőrzésében. 

rendszeresen nyilatkozik a sajtónak adószakmai kér-
désekben. véleményformáló szerepet vállal nemzetközi 
hálózatunkban is - alapító tagja az rSM international 
adóklubjának.

Hegedüs Sándor
partner, adóüzletág vezető

e-mail: sandor.hegedus@rsm.hu


