
21. § (1) Az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Béren kívüli juttatásnak minõsül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak)

„b) a munkavállaló választása szerint

ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minõsülõ szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén mûködõ

étkezõhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelembõl a havi 12 ezer 500 forintot meg nem

haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén mûködõ

munkahelyi (üzemi) étkezõhelyen az említett értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezõhelyet

üzemeltetõ személy által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy

bb) fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelembõl (az adóéven

belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 5 ezer forintot

meg nem haladó rész;

c) az adóévben Széchenyi Pihenõ Kártya

ca) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható

– több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 225 ezer forint támogatás;

cb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is)

kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve

– legfeljebb 150 ezer forint támogatás;

cc) szabadidõ alszámlájára utalt, a szabadidõ-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegõrzést szolgáló,

kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve –

legfeljebb 75 ezer forint támogatás;”

(2) Az Szja tv. 71. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Béren kívüli juttatásnak minõsül)

„b) a szakképzõ iskolai tanulónak, kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak a juttatás alapjául szolgáló

jogviszony minden megkezdett hónapjára, valamint – ha a juttató a volt munkáltató (vagy annak jogutódja) –

a nyugdíjban részesülõ magánszemélynek választása szerint

ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minõsülõ szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén mûködõ

étkezõhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelembõl a havi 12 ezer 500 forintot meg nem

haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén mûködõ

munkahelyi (üzemi) étkezõhelyen az említett értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezõhelyet

üzemeltetõ személy által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy

bb) fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelembõl (az adóéven

belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 5 ezer forintot

meg nem haladó rész;”

22. § Az Szja tv. 72. § (4) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:

[A jövedelem megállapításánál – az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül– nem kell figyelembe venni a következõ

jogcímeken és a következõ feltételekkel fennálló követelések utáni kamatkedvezményt:]

„o) a munkáltató által munkavállalójának a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztéshez kamatmentesen nyújtott kölcsön, feltéve,

hogy a magánszemély a hitelintézet által kiadott igazolással bizonyítja a kölcsönt biztosító munkáltató felé

a végtörlesztésként kiegyenlíteni kívánt tartozás fennálló összegét.”

23. § Az Szja tv. 77/C. §-a a következõ (22a) bekezdéssel egészül ki:

„(22a) A program nyilvántartása megszûnik a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását követõ tizedik év utolsó

napjával.”

24. § Az Szja tv. a következõ 78. §-sal egészül ki:

„78. § E törvény alkalmazásában a Központi Statisztikai Hivatal termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

(TESZOR), illetve a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) szerinti hivatkozással

meghatározott termékek, szolgáltatások, tevékenységek esetében a 2011. december 31-én hatályos besorolási rendet

kell irányadónak tekinteni.”
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