
2013. évi változások 

Tisztelt Munkáltatók! 

Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy a jövő évi béren kívüli juttatások (cafetéria) rendszere év 
mint év módosításra kerül. 
Ennek megfelelően segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek abban, hogy a 2013. január 1-től életbe 
lépő, egészségpénztárakat érintő változásokban útmutatást adjunk az alábbiak szerint: 

1. Magasabb keret adható a kedvezményes adózás keretén belül 

• Jövő évben az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás továbbra is béren kívüli juttatási formaként 
a minimálbér 30%-ig adható a dolgozóknak. A minimálbér várható megemelése miatt a 2012-ben 
érvényben lévő 27.900Ft-os havi keret is emelkedni fog. 

2. Változik a cafetéria rendszer megadóztatása 

• Kedvezményesen adható béren kívüli juttatások adózása: 

• A minimálbér 30%-ig nyújtott juttatásokat 16%-os SZJA mellett 14% Egészségügyi 
hozzájárulás (EHO) terheli munkáltatói  oldalon, mely adókat további szuperbruttósítás 
emel. Így a teljes teher a kedvezményesen adható keretig 35,7% lesz 2013-ban 
(szuperbruttósítás miatt a 35,7% = (16% SZJA + 14 EHO) x 1,19). 

• A kedvezményesen adható határ feletti összeget - a 2012-es évi szabályoknak megfelelően - 
jövőre is többletadó terheli. Így a minimálbér 30%-a felett juttatott összeg után 2013-ban is 
51,17%-os adóterhe keletkezik a munkáltatónak! 

• Munkavállalói  oldalról nem történt változás, így számukra mind a kedvezményes rész, 
mind az azt meghaladó rész teljes mértékben adómentes juttatásnak számít! 

• Az adómentesen adható adomány változásai: 

• A fentebb is említett kedvezményes adózás mellett adható munkáltatói hozzájáruláson 
túlmenően, illetve helyette jövőre is van lehetőség adomány juttatására a dolgozóknak, akár 
személyenként eltérő összegben is. 

• Az adomány után 2013-ban sem terheli SZJA és EHO fizetési kötelezettség a munkáltatót, 
ellenben már társasági adóalap növelő tétel lesz! 

• A dolgozónak (pénztártag) a kapott adomány után már nem csak SZJA, hanem EHO fizetési 
kötelezettsége is lesz, mely 2013-ban a juttatás 33.54%-nak felel meg! E terhet viszont 
csökkenti a dolgozók számára - az adóbevallás során – továbbra is visszaigényelhető 20%-os 
SZJA adókedvezmény (maximum 100.000Ft)! 

3. Változik az egészségpénztárak által finanszírozható szolgáltatások köre 

• A jogszabályváltozások következtében 2013. január 1-től bővül az egészségpénztárakon keresztül 
adómentesen elszámolható szolgáltatások köre: 

• Gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása, 
• Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fent említett változásokon túlmenően semmilyen egyéb változás nem 
történt, így Pénztárunk szolgáltatásait 2013-tól is változatlan formában és színvonalon nyújtja 
tovább minden Tisztelt Ügyfele számára.  
Kérjük, hogy a fent említett változásokról munkavállalóikat  is értesíteni szíveskedjenek.  
 
Ezúton kívánunk Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet! 
 

Forrás: Wellness Egészségpénztár 


