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ADÓTANÁCSADÁS

A munkáltató a lakáscélú juttatási program keretében a 
munkavállalók részére lakásvásárláshoz, lakásépítéshez, 
lakásbővítéshez, lakáskorszerűsítéshez, akadálymentesí-
téshez és lakáscélú hitel, valamint korábbi munkáltatótól fel-
vett lakáscélú hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez adhat 
adómentes juttatást.

MI MINŐSÜL ADÓMENTES LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI 
TÁMOGATÁSNAK?

Erre a kérdésre a személyi jövedelemadó törvény pontos 
meghatározást ad, ennek megfelelően adómentesnek 
minősül a munkáltató által:

 ● lakáscélú felhasználásra

 ● a munkavállalónak

 ● hitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott

 ● vissza nem térítendő támogatás, ideértve

 ● a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott 
kölcsön elengedett összegét, továbbá

 ● a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől, pénzügyi 
vállalkozástól vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel 
visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó 
más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott 
támogatást is

 ● a vételár, a teljes építési költség vagy a korszerűsítés 
költségének 30 százalékáig,

 ● de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző 
négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt 
legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben,

 ● feltéve, hogy a lakás szobaszáma nem haladja 
meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott méltányolható 
lakásigényt.

MIÉRT ÉRDEMES AZ ADÓMENTES MUNKÁLTATÓI 
LAKÁSCÉLÚ JUTTATÁST ALKALMAZNI?

Az adómentes munkáltatói lakáscélú juttatás egyszerre 
biztosít a munkavállalók számára egy kedvező adóztatású 
juttatást, a munkáltatók számára pedig egy jól szabályozható 
eszközt a munkavállalók elkötelezettségének biztosítása 
érdekében.

MILYEN CÉLOKRA ADHATÓ ADÓMENTES MUNKÁLTATÓI 
TÁMOGATÁS?

Adómentes munkáltatói támogatás lakáscélú felhasználásra, 
illetve lakáscélú hitel törlesztése és visszafizetése céljából 
adható.

Lakáscélú felhasználásnak minősül:

 ● a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz 
kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más 
visszterhes szerződés keretében történő megszerzése 
(ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is),

 ● a belföldön fekvő lakás építése, építtetése,

 ● a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy 
lakószobával történő bővítését eredményező növelése,

 ● a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés,

 ● akadálymentesítés,

 ● a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől, pénzügyi 
vállalkozástól vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel 
visszafizetése, törlesztése.

ADÓMENTES MUNKÁLTATÓI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS
A munkáltató lakáscélú juttatási program keretében a munkavállalók részére nyújtható, 
lakáscélú felhasználásra, illetve lakáscélú hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez adott 
munkáltatói támogatás, amelyhez a bérjuttatásohoz képest lényegesen kedvezőbb 
adózási feltételek kapcsolódnak.
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SZOLGÁLTATÁSAINK
 ● Adótanácsadás
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● Vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● Jogi tanácsadás
 ● M&A, Cégértékelés, Vállalatfinanszírozás
 ● 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.

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. 

KIHEZ FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?
Hegedüs Sándor 
partner, adóüzletág-vezető | E sandor.hegedus@rsm.hu

Fekete Zoltán Titusz 
adóigazgató | E titusz.z.fekete@rsm.hu

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIKNEK SZÓL AZ AJÁNLATUNK?

A programot azon munkáltatók számára ajánljuk, amelyek 
egyszerre kívánnak élni adómentes juttatás lehetőségével, 
amely növelheti a munkavállalók elégedettségét, ugyanakkor 
vállalják az adminisztrációs kötelezettségek precíz 
teljesítését is.

MEKKORA MEGTAKARÍTÁS ÉRHETŐ EL AZ ADÓMENTES 
MUNKÁLTATÓI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSSAL?

100 egység nettó juttatásra rakódó adóteher és munkáltatói 
költségek a különböző juttatási formák esetén:

 

Bérköltség 
2018

Béren kívüli 
juttatások

Egyes 
meghatározott 

juttatások

Adómentes 
juttatás

Adóteher 81,95 34,22 40,71 0

Összes  
munkáltatói 
ráfordítás

181,95 134,22 140,71 100

AZ ADÓMENTES MUNKÁLTATÓI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

 ● A juttatás részleteit tartalmazó szabályzat kidolgozása

 ● Kérelem kitöltése a munkavállaló részéről

 ● Szerződés, megállapodás kötése a munkavállalóval a 
juttatás részletei vonatkozásában

 ● Nyilatkozatok a munkavállaló részéről

 ● Juttatásra való jogosultsági feltételek teljesülésének 
előzetes vizsgálata

 ● A juttatás technikai lebonyolításának biztosítása a 
jogszabályi rendelkezések alapján

 ● A jogszabályi rendelkezések által meghatározott 
cél szerinti felhasználást bizonyító igazolások, 
dokumentumok beszerzése

MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK FORDULNI AZ 
ADÓMENTES MUNKÁLTATÓI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 
LEBONYOLÍTÁSÁHOZ?

 ● Felkészült, gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
szakembereink segítenek elkészíteni a szabályzatot.

 ● Elkészítjük az egyes minta dokumentációkat.

 ● A juttatást megelőzően részletes tájékoztató anyagot 
készítünk a juttatás feltételeiről.

 ● Igény esetén előadást tartunk a munkavállalók 
számára a juttatás feltételeiről, válaszolunk a felmerülő 
kérdésekre.

 ● A juttatást megelőzően áttekintjük a munkavállalók által 
átadott dokumentációkat, nyilatkozatokat, és vizsgáljuk 
az adómentes támogatásra való jogosultságot.


