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Természetbeni juttatások 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint természetbeni juttatásnak minősül a 
munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen 
vagy kedvezményesen biztosított termék vagy szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, 
feltéve, hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele minden munkavállaló 
számára ténylegesen is elérhető. 

E rendelkezés [Szja tv. 69. § (1) bek. d) pont] alapján nem elegendő, ha a munkáltató a 
terméket vagy a szolgáltatást minden munkavállalója részére azonos feltételekkel és módon 
biztosítja, hanem teljesülnie kell azon feltételnek is, hogy a termék, illetve a szolgáltatás az 
azonos feltételek mellett ténylegesen is elérhető. ( pl: Az utóbbi feltétel nem teljesül abban az 
esetben, ha a munkáltató az alapbér bizonyos mértékű százalékában határozza meg a biztosított 
termékek és szolgáltatások körét. Az alapbér ugyanis jellemzően eltérő nagyságú, ezért az 
alapbér meghatározott százaléka mellett az alacsonyabb alapbérrel rendelkező munkavállalók 
számára ténylegesen nem érhető el minden olyan termék és szolgáltatás, amely a magasabb 
alapbérrel rendelkező munkavállalók számára biztosított.). 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint szintén természetbeni juttatás a 
munkáltató által több munkavállaló részére a kollektív szerződésben rögzítetten, azonos 
feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított termék vagy szolgáltatás 
révén juttatott adóköteles bevétel, ha a juttatásra jogosultak körét a kollektív szerződés nem 
egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az 
életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg [Szja tv. 69. § (1) bek. e) pont]. E 
rendelkezés egyértelműen a kollektív szerződésre tartalmaz utalást, azaz kizárólag a Munka 
Törvénykönyvében ilyenként meghatározott szerződés esetében van lehetőség arra, hogy a 
munkáltató a munkavállalói csoportok között megkülönböztetést tegyen. Más, kollektív 
szerződésnek nem minősülő belső szabályzatokban meghatározott munkavállalói csoportok 
esetében a különböző munkavállalói csoportok számára eltérő feltételekkel biztosított ingyenes 
vagy kedvezményes termék, szolgáltatás nem minősül természetbeni juttatásnak (ez alól kivétel 
lehet például az üdülési csekk, a sportutalvány, amely a juttatás körülményeitől függetlenül 
természetbeni juttatás maradt). 
 

Javasoljuk, hogy a béren kívüli juttatások adómentes keretét az egységek merítsék 

ki, csak ezután fizessenek ki pénzbeni juttatást. 

Adómentes értékhatár felett természetbeni juttatás nyújtását nem javasoljuk. 

Adómentesen adható természetbeni juttatások 

1.1 Az alábbiakban felsorolt béren kívüli juttatások  évente 400.000.Ft-ig adhatóak 
adómentesen(2009. január 1. napjától a 400.000,- Ft-os korlát megszűnt, ehelyett az 
egyes béren kívüli juttatásoknál egyedi korlátok kerültek bevezetésre) 
(Az egyedi korlátot meghaladó rész - figyelemmel a munkáltatónál eltöltött napokra 

számítva - adóköteles. Az adóköteles béren kívüli juttatások adóját nem havonta, hanem a 
munkáltatónak az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell teljesítenie, 
bevallania és megfizetnie.) 
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1.1.1 Üdülési csekk 
 

Adómentes a munkáltató által a munkavállalójának, a munkavállalója közeli 
hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának juttatott, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk, legfeljebb évente az 
adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben. 
 

1.1.2 Iskolakezdési támogatás 
Adómentes az iskolakezdési támogatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban  (vagy 

bármely EGT államban  ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermek, tanuló számára a  rá 
tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény (vagy bármely EGT állam hasonló 
jogszabálya alapján) alapján családi pótlékra jogosult  szülő vagy a vele közös háztartásban élő 
házastárs útján a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, 
ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt 
javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) 
vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában évente az adóév első 
napján érvényes havi minimálbér 30 százalékáig terjedő értékben juttat. 

A munkáltató az adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként - 
az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban 
részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes 
azonosító adatainak) feltüntetésével - nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos 
megállapításához való jog elévüléséig megőriz.   

Az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát meghaladó része, valamint 
a munkáltató, a bér kifizetője által a szülővel vagy házastársával fennálló jogviszonyára 
tekintettel az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek juttatott 
támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. 

1.1.3  Internethasználat  
 

Adómentes a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és 
internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem 
biztosítását), továbbá az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt 
számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése. 
 

1.1.4 Helyi utazási bérlet 
Adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott helyi utazási bérlet formájában 
kapott bevétel. 
 

1.1.5 Egészségpénztári befizetés 
 

Adómentes a munkáltató által a magánszemély javára havonta munkáltatói 
hozzájárulásként önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)/önsegélyező pénztár(ak)ba  fizetett 
tagdíj, együttesen legfeljebb a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó  mértékig. 
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1.1.6 Művelődési intézményi szolgáltatás 
 

Adómentes a művelődési intézményi szolgáltatás juttatása. 
(lásd 1995. évi CXVII. tv 3. § 27): Művelődési intézményi szolgáltatás

 

: könyvtári, levéltári 
szolgáltatás (SZJ 92.51); múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme (SZJ 92.52); 
előadóművészet (SZJ 92.31.21), filmvetítés (SZJ 92.13.11), állat-, növénykert, védett 
természeti érték bemutatása (SZJ 92.53.1), közművelődési intézmény által nyújtott felnőtt- és 
egyéb oktatás (SZJ 80.4). ) 

1.1.7 Képzési költség 
 

Adómentes az iskolai rendszerű képzés címén átvállalt, viselt költségből az a rész, 
amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. 

(lásd 1995 évi CVII tv 7 § p) pont:Adóalapba nem tartozó tétel a képzés kifizető által átvállalt 
költségét, ha a képzés 

pa) - akkor sem, ha a költséget nem a munkáltató viseli - munkáltatói elrendelés alapján a munkakör 
betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését, 

pb) a kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély, a társas vállalkozás tevékenységében 
személyesen közreműködő tagja számára szükséges, a kifizető, a társas vállalkozás tevékenységével 
összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését, 

pc) a kifizető tevékenységében közreműködő magánszemély (például üzleti partner, szakértő) e 
feladatának ellátásához szükséges felkészítését (ide nem értve az iskolai rendszerű képzést) 
szolgálja azzal, hogy a pa)-pb) pontban említett esetben az iskolai rendszerű képzés adóévben átvállalt 
költségének a minimálbér két és félszeresét meghaladó részére e rendelkezés nem alkalmazható; 
bármely esetben feltéve, hogy az említett átvállalt költségek elszámolása olyan bizonylat, számla 
alapján történt, amelyre annak kiállítója adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás kiadásának 
tényét nem tüntette fel; továbbá egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni; 
 

1.2 Az alábbiakban felsorolt adómentes béren kívüli juttatások egyedi korlátai:   

1.2.1 Hideg-meleg étkeztetés  

Adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére az étkezőhelyi vendéglátás, 
munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve 
a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi 12.000 forintot meg 
nem haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány  
formájában juttatott bevételnek a havi 6.000 forintot meg nem haladó része.                                                
A magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a 12 000 forintig, vagy az 6 000 
forintig terjedő) kedvezményt vehet igénybe.  

1.2.2 Csekély értékű ajándék 

Adómentes a munkáltató által a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának,  a nyugdíjban részesülő 
magánszemélynek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának legfeljebb évi 
három alkalommal adott termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalvány értékéből 
alkalmanként az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékát meg nem haladó 
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rész (2009-ben 3x7150,-Ft). Az adómentes juttatást a kifizető (szakszervezet, munkáltató) 
csekély értékű ajándékként tartja nyilván. 

1.2.3 Önkéntes-kölcsönös nyugdíjpénztári befizetés 
Adómentes a munkáltató által a magánszemély javára havonta munkáltatói 

hozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba befizetett tagdíj, együttesen 
legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó mértékig 

1.2.4 Nyugdíjba vonuló egyszeri ajándéka 
 

A munkáltató által a magánszemély nyugdíjba vonulásakor természetben adott egyszeri 
ajándék értékéből a 15 000 forintot meg nem haladó összeg. 
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1 sz. melléklet: 

Üdülési csekk 

Szja tv 1.melléklet: 8.A természetbeni juttatások közül mentes: 
8.3 az ugyanazon belföldi illetőségű magánszemélynek ingyenesen vagy 

kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési 
csekk  formájában, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét 
meg nem haladó értékben juttatott bevétel, feltéve, hogy a juttatást  a munkáltató a 
munkavállalójának, a munkavállalója közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli 
hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának 
ideje alatt a hallgatónak, továbbá - ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató - a 
nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának nyújtja és feltéve, hogy az 
üdülési csekk kizárólag belföldi üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, 
betegségmegelőzési, szabadidősport szolgáltatásra váltható be, azzal, hogy az üdülési csekk 
kibocsátója az igénybe vehető szolgáltatások körét az alapítói jogokat gyakorló miniszter és az 
adópolitikáért felelős miniszter előzetes egyetértésével határozza meg. 

9.1. Az üdülési csekk adómentességével kapcsolatos szabályok. 
9.1.1. A 8.3. pont rendelkezése alapján adómentességet az a kifizető érvényesíthet, aki 

(amely) a juttatásban részesülő magánszemélytől a 9.1.2. pontban meghatározott nyilatkozattal 
rendelkezik és annak alapján megállapítható, hogy a magánszemély számára adómentes 
engedmény adható. 

9.1.2. Annak a magánszemélynek - vagy törvényes képviselőjének -, aki üdülési csekket 
ellenérték nélkül kap vagy engedménnyel vásárol, a csekket átadó kifizető számára 
nyilatkozatot kell adnia a következő tartalommal: 

a nyilatkozó magánszemély 
a) neve, 
b) adóazonosító jele, 
c) által az adott adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett, illetőleg 

engedménnyel vásárolt üdülési csekk(ek) 
ca) értéke, 
cb) megfizetett ellenértéke, 
d) saját vagy törvényes képviselőjének aláírása. 
Ha a magánszemély az adóévben korábban 
1. több kifizetőtől is átvett ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekk(ek)et, 

akkor a c) pontban részletezve kell feltüntetnie az egyes kifizetőktől (azok nevének feltüntetése 
nélkül, de az akkor adott nyilatkozat dátumának feltüntetésével) átvett tételeket; 

2. nem részesült ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekk-juttatásban, akkor a 
c) pontban foglaltak helyett erről kell nyilatkozatot adnia. 

9.1.3. A 9.1.2. pontban említett nyilatkozat átvételét annak másolatán a kifizető cégszerű 
aláírással igazolja. A magánszemély ezt a másolatot az elévülési idő lejártáig őrzi. 

9.1.4. A kifizetőnek az ellenérték nélkül vagy engedménnyel magánszemélynek juttatott 
üdülési csekkek értékéről, az engedmény mértékéről és a megfizetett adóról 
magánszemélyenként, az adóazonosító jel feltüntetésével adatot kell szolgáltatnia az 
adóhatóság számára, az adóévet követő január 31-éig. 

9.1.5. Ha az adóhatóság a 8.3. pont rendelkezésével összefüggésben adóhiányt állapít 
meg, akkor azt annak a kifizetőnek kell megfizetnie, aki (amely) nem rendelkezik a 9.1.2. 
pontban említett nyilatkozattal, vagy egyébként nem fizette meg az adót. Ha az adóhiány a 
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magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetőleg a magánszemély a 
nyilatkozat átadását a másolattal nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és annak késedelmi 
pótlékát a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell megfizetnie. 
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Nyilatkozat 
Üdülési csekk átvételéről 

 
 
 

 …………………………………….   …………………………………… 
                                  név                        adóazonosító jel 
 
 
 
           ……………………………………………….................................................................... 
                                  cím 
 
 
 
Kijelentem, hogy a 2008.évben a mai napig üdülési csekk juttatásban 
 
 
1. nem részesültem. 
 
2.  következők szerint részesültem: 
 
 
 
 
A juttatás dátuma              Csekk értéke       Engedmény 

………………….   …………….    …………… 

………………….   …………….    …………… 

………………….   …………….    …………… 

 
 
 
Kelt: Pécs, 2008……….. 
 
                   ……….…………………………. 

A magánszemély vagy törvényes 
képviselőjének aláírása  

 



Tájékoztató a természetbeni juttatások 2008. évi szabályozásáról 
Pécsi Tudományegyetem  2009. 
 

 10 

2. számú melléklet: 

Iskolakezdési támogatás 

Nyilatkozat 
 
 …………………………………….   …………………………………… 
                                  név                        adóazonosító jel 
           ……………………………………………….................................................................... 
                                  cím 
 
 …………………………………….   ……………………………………. 
  Gyermek neve     adóazonosító jele, vagy 
        ennek hiányában más természetes 
           azonosítója 
 
 …………………………………….   ……………………………………. 
  Gyermek neve     adóazonosító jele, vagy 
        ennek hiányában más természetes 
           azonosítója 
 
 …………………………………….   ……………………………………. 
  Gyermek neve     adóazonosító jele, vagy 
        ennek hiányában más természetes 
           azonosítója 
 
 …………………………………….   ……………………………………. 
  Gyermek neve     adóazonosító jele, vagy 
        ennek hiányában más természetes 
           azonosítója 
 
Kijelentem, hogy fent nevezett gyermeke(i)mre tekintettel ………………napján 
…………………………………… Ft. értékű iskolakezdési támogatásban részesültem. 
A támogatás módja:  számla    utalvány 
 
Kijelentem továbbá, hogy házastársam fent nevezett gyermek(ek)re tekintettel nem részesült a 
Pécsi Tudományegyetem, mint munkáltatótól iskolakezdési támogatásban. 
 
Tudomásul veszem, hogy a támogatás adómentes értékhatárát meghaladóan, valamint az Szja 
tv. 1. sz. mellékletének 8.30 pontja rendelkezéseinek megsértésével kapott támogatás teljes 
egészében a jövedelmemnek minősül. 
 
Kelt: Pécs, 2008……….. 
 
                   ……….…………………………. 

A magánszemély aláírása  
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3 sz. melléklet 

Adómentes juttatások 2008 

(Összefoglaló táblázat) 

 

 
Juttatás megnevezése Adómentes érték 
Meleg étkezés 12.000.Ft/hó 
Hideg étkezés 6.000.Ft/hó 
Csekély értékű ajándék 3 alkalommal 7150,- Ft/év 
Önkéntes nyugdíjpénztár 35.750,-Ft/hó 
  
Egyedi korlátok:  
Helyi bérlet 9000,-/hó 
Internet Korlátlan 
Iskolakezdési támogatás 21.450,-/ év/gyerek 
Üdülési csekk 71.500,-Ft/év/ fő 
Kulturális szolgáltatás  71.500,-Ft/év 
Egészségpénztár 21.450,-Ft/hó 
Képzési költség 178.750,-Ft/év 
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4. számú melléklet 

1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról 

69. § (1) Természetbeni juttatás: 
a) a kifizető által magánszemélynek adott reprezentáció és üzleti ajándék; 
b) a kifizető által egyidejűleg több magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, 

nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ha a juttatás körülményei alapján a kifizető - jóhiszemű 
eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett bevételt; e rendelkezést 
kell különösen alkalmazni a kifizető által több magánszemély számára szervezett rendezvény, esemény keretében 
nyújtott vendéglátás (étel, ital), a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (pl. utazás, szállás, 
szabadidőprogram) esetében, ha az nem minősül reprezentációnak; a kifizető rosszhiszemű eljárása esetén az 
adómegállapítási (adóelőleg-megállapítási) kötelezettség elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bírság a 
természetbeni juttatás formájában juttatott jövedelem 50 százaléka; 

c) a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a 
magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott 
adóköteles bevétel; 

d) a munkáltató által - a c) pontban foglaltaktól függetlenül is - 
da) valamennyi munkavállaló (ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a 

munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is), vagy 
db) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai 

gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély - ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál 
vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy 

dc) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik 
részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás 
révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben 
meghatározott keret terhére valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő magánszemély számára 
ugyanazon termék vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható), feltéve, hogy a termék megszerzése 
(választása), illetve a szolgáltatás igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is elérhető; 

e) a munkáltató által valamennyi munkavállaló (e rendelkezés alkalmazásában ideértve a munkáltatóhoz a 
Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint kirendelt munkavállalót is) által megismerhető belső 
szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján - a c)-
d) pontban foglaltaktól függetlenül is - 

ea) több munkavállaló, vagy 
eb) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai 

gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély - ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál 
vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy 

ec) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik 
részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás 
révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel 
meghatározott keret terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem 
egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más - munkaköri 
feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő - közös ismérv alapján határozza meg; 

f) a kifizető által - a c)-e) pontban foglaltaktól függetlenül is - a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés 
vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel; 

g) a kifizető által - a c)-e) pontban foglaltaktól függetlenül is - 
ga) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk értékéből adott 

engedmény formájában, 
gb) üdülési szolgáltatás révén 

a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel; 
h) a kifizető által - a c)-e) pontban foglaltaktól függetlenül is - sporttevékenység végzéséhez nyújtott ingyenes 

vagy kedvezményes szolgáltatás (ideértve a kizárólag ilyen szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt is) 
révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel; 

i) a kifizető által - a c)-e) pontban foglaltaktól függetlenül is - személyszállítási szolgáltatás ingyenes vagy 
kedvezményes biztosítása révén a magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel; 
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j) ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, 
ja) ha az a kifizető által nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedő, verseny díja, és 

nem tartozik a nyereményből származó jövedelemre irányadó rendelkezések hatálya alá, 
jb) 
k) több magánszemély, mint biztosítottak javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles 

biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a 
munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét; 

l) a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott 
adóköteles bevétel e törvény külön rendelkezésének hiányában is akkor, ha a kifizető a juttatásban részesülő 
magánszemélynek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló törvény szerint nem foglalkoztatója, és a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy az nem 
képezi a magánszemély valamely korábbi vagy későbbi tevékenységének, kötelezettségvállalásának, vagy bármely 
vagyoni érték szolgáltatásának ellenértékét; 

m) kifizető által a tevékenységének ellátása érdekében biztosított 
ma) 
mb) helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12), mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 

64.20.13), továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel (SZJ 64.20.16-ból) szolgáltatás (az 
előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) 
magáncélú használata miatt - figyelemmel a (12) bekezdés rendelkezésére is - keletkező adóköteles bevétel; 

n) 
o) az e törvény külön rendelkezése szerint adómentes természetbeni juttatás; 

azzal, hogy a természetes vagy tenyésztett gyöngy, a drágakő, a féldrágakő, a nemesfém, a nemesfémmel 
plattírozott fém és az ezekből készült áru, az ékszerutánzat, az érme - az előző rendelkezésekben foglaltaktól 
függetlenül - nem minősül természetbeni juttatásnak, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás 
nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. 

(2) Természetbeni juttatás révén a magánszemély által megszerzett bevételnek (jövedelemnek) a törvény eltérő 
rendelkezése hiányában azon összeg minősül, amely megegyezik az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott 
termék, szolgáltatás szokásos piaci értékével, illetőleg abból azzal a résszel, amelyet a magánszemély nem köteles 
megfizetni (adóalap). 

(3) Ha a magánszemély a természetbeni juttatásként megszerzett terméket, szolgáltatást elidegeníti, szerzési 
értékként a szerzéskori szokásos piaci értéket kell figyelembe venni. 

(4) Az adóköteles természetbeni juttatás adója a (2) bekezdés szerint számított adóalap 54 százaléka. 
(5) A természetbeni juttatás után az adót a kifizető a juttatás időpontjában állapítja meg és az adózás rendjéről 

szóló törvénynek a kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be. 
(6) 
(7) A kifizető - az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem köteles megállapítani, bevallani és megfizetni: 
a) a b) pontban nem említett kifizető esetében 
aa) a reprezentáció alapján meghatározott bevétel után a (4) bekezdés szerinti mértékkel számított adóból azon 

összeget, amely nem több, mint az adóévre elszámolt éves összes bevétele 1 százalékának, de legfeljebb 25 millió 
forintnak az 54 százaléka, 

ab) az adóévben adott, a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok alapján meghatározott 
bevétel után a (4) bekezdés szerinti mértékkel számított adóból a (9) bekezdésben meghatározott létszámmal 
számolva 5000 forint/fő érték 54 százalékát; 

b) a társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is) kifizető 
esetén a reprezentáció és 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok alapján meghatározott 
bevétel után a (4) bekezdés szerinti mértékkel számított adóból a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége 
érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékának 54 
százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékának 54 százalékát. 

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a számításnál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint 
adómentes természetbeni juttatások - pl. a csekély értékű ajándékként nyilvántartott juttatások - értékét. Az 
adókötelezettség alá eső érték után az adót 

a) a b) pontban nem említett kifizetőnek az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására előírt 
időpontot követően kell megállapítania, és az elszámolt éves összes bevétel megállapításának hónapját követő 
hónap 12-éig megfizetnie, továbbá az adót az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának 
kötelezettségeként a havi, a negyedéves, illetőleg az éves bevallásában kell bevallania; 

b) az egyéni vállalkozónak és a beszámoló készítésére nem kötelezett kifizetőnek az adóév utolsó hónapjának 
kötelezettségeként kell megállapítania, és a havi, a negyedéves, illetőleg az éves adóbevallásában kell bevallania 
és a bevallás benyújtására előírt határidőre kell megfizetnie; 

c) a naptári évtől eltérő üzleti év esetén e bekezdésben, valamint a (7) és a (9) bekezdésben foglaltakat az üzleti 
év kezdő napján hatályos rendelkezések szerint kell alkalmazni. 
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(9) A (7) bekezdés ab) pontjában meghatározott létszám alatt az adóévi statisztikai átlagos állományi létszám és 
az adóév során a kifizető tevékenységében személyesen közreműködő tagok (egyéni vállalkozó kifizető esetében 
ideértve az egyéni vállalkozót is) számának együttes összegét kell érteni. 

(10) E § alkalmazásában 
a) adóév: a számvitelről szóló törvény szerinti gazdálkodónál az üzleti év, egyébként az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti adóév; 
b) elszámolt éves összes bevétel: a kifizető által az adóévre vonatkozó beszámolóban - ide nem értve az 

összevont (konszolidált) beszámolót - kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli 
zárlat alapján megállapított) összes bevétel, egyéni vállalkozónál az adóévi vállalkozói bevétel; 

c) juttató: a kifizető, továbbá a külföldi illetőségű jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet; 
d) reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti 

rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és 
az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.); 

e) üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti 
kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, 
valamint a kizárólag erre szóló utalvány), ide nem értve az értékpapírt. 

(11) Utalvány e törvény külön rendelkezése alapján, vagy annak hiányában is akkor minősül természetbeni 
juttatásnak, ha az utalványra vonatkozóan a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, 
szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás körülményei 
megfelelnek az e törvényben a természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezésekben foglaltaknak. Nem minősül 
természetbeni juttatásnak a bármire felhasználható utalvány, valamint a természetbeni juttatás helyett adott, a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. 

(12) Az (1) bekezdés m) pontjában említett adóköteles bevétel a kifizetőt a juttatás, szolgáltatás miatt terhelő 
kiadásból a magáncélú használat értékének a magánszemély által meg nem térített része, azzal, hogy a magáncélú 
használat értéke a kifizetőt az említett juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásból a forgalomarányos 
kiadás(ok)nak a tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások 
magáncélú hányada értékével határozható meg. A magáncélú telefonhasználat értékének tételes elkülönítése 
helyett választható, hogy a kifizetőt terhelő kiadás 20 százaléka a magáncélú használat értéke. Ha magáncélú 
telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges, a kifizetőt terhelő kiadás 20 százalékát, ha a kifizető a szolgáltatás 
nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékét vagy az összes használat szokásos piaci értékének 20 
százalékát kell magáncélú használat értékének tekinteni. 
 

1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez 

Az adómentes bevételekről 

1. A szociális és más ellátások közül adómentes: 

1.1. az állami szociális vagy társadalombiztosítási rendszer keretében nyújtott anyasági segély (anyasági 
támogatás), jövedelempótlék (kivéve az ösztöndíjhoz kapcsolódó jövedelemkiegészítő pótlékot), árvaellátás, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló törvény 
alapján folyósított életjáradék, az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnésére tekintettel kapott 
végkielégítés, szociális támogatás, lakbér-hozzájárulás, az árvaellátásra jogosult gyermekre tekintettel kapott 
özvegyi nyugdíj; 

1.2. a családok támogatásáról szóló törvény alapján kapott családi pótlék; 
1.3. az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyház és az egyházi 

karitatív szervezetek által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározott pénzbeli ellátások, a nevelési díj és a nevelőszülőt a nevelési díj mellett megillető külön 
ellátmány, valamint az utógondozói ellátás, a helyi önkormányzat által a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, 
adósságkezelési szolgáltatás, időskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a vakok személyi 
járadéka, a rokkantsági járadék, a súlyosan mozgáskorlátozott magánszemély részére jogszabály alapján nyújtott 
közlekedési támogatás, a fogyatékossági támogatás, a hadigondozási pénzellátások, a nemzeti gondozásról szóló 
törvény alapján folyósított nemzeti gondozási díj, valamint a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az 
elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező 
feladatot is vállaló társadalmi szervezet, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e 
rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
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magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben felsorolt ellátásokat 
kiegészítő juttatások nyújtása; 

1.4. az intézeti vagy állami nevelésbe vett kiskorú családban való gondozásáért, neveléséért, valamint a 
gyógyintézet által ápolásra kihelyezett beteg gondozásáért a gyógyintézettől kapott díj, illetve térítés; 

1.5. az intézeti, állami nevelést követően kapott, jogszabályban meghatározott önálló életkezdési támogatás; 
1.6. a fogvatartottnak a fogvatartás ideje alatt a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló törvény szerint a 

büntetés-végrehajtási szerv által biztosított foglalkoztatásából származó bevétele, továbbá a büntetés-végrehajtási 
szerv által - szakfeladatai körében - a fogvatartott részére adott juttatás, valamint a szociálisan rászoruló szabadult 
részére nyújtott szociális segély; 

1.7. a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezetről szóló 
törvényben foglaltaknak megfelelően az adóévben természetben adott - egyébként adóköteles - juttatás együttes 
értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész. 

2. A lakáshoz kapcsolódóan adómentes: 

2.1. a lakáscélú támogatás, ha az 
2.1.1. a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott támogatás, ideértve a 2006. 

december 31-éig kihirdetett, az említett kormányrendelet szerint megalkotott helyi önkormányzati rendelet alapján 
nyújtott lakáscélú támogatást is, 

2.1.2. a lakáscélra nyújtott hitel törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott más jogszabály alapján 
elengedett része, 

2.1.3. a települési önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatás, feltéve, hogy az önkormányzat a támogatást 
a) - a rászorultság feltételeinek rendeletben történő megállapítása mellett - rászoruló családok részére, és 
b) a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához biztosított központi 

költségvetési hozzájárulásként megillető összeg - a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben - 
jogszerű felhasználására meghatározott cél(ok)ra nyújtja. 

2.2. a helyi önkormányzat, illetőleg az állam tulajdonában lévő lakás bérleti jogáról való lemondásért kapott 
térítés (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként 
fizetett összeget is), továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás biztosítása helyett a helyi 
önkormányzat által a bérlőnek fizetett térítés; 

2.3. az állami és a helyi önkormányzati bérlakáson végzett, bérbeadót terhelő munkák házilagos kivitelezése 
ellenében megállapított visszatérítés; 

2.4. a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében ingatlannak, ingónak vagy vagyoni értékű 
jognak a házastárs által történő megváltásából származó jövedelem; 

2.5. - eltérő rendelkezés hiányában - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott, a lakosság széles 
körét érintő, az államháztartás valamely alrendszere költségvetése terhére juttatott támogatás (ideértve különösen a 
közműfejlesztési támogatást, valamint a gázár- és távhőtámogatást is); 

2.6. a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás és a támogatásra, valamint a 
lakástakarék-betétre fizetett (jóváírt) kamat; 

2.7. a 9.3. pont rendelkezéseit is figyelembe véve, 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 is) a vételár vagy a teljes építési 
költség 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított 
összegekkel együtt legfeljebb 1 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a 
lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú 
munkáltatói támogatás); 

3. A közcélú juttatások körében adómentes: 

3.1. a közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítványból, közalapítványból annak alapszabályban rögzített 
közhasznú céljával összhangban a magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet az oktatási 
intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak, a 
szociálisan rászoruló részére szociális segély címén folyósítanak, a diák- és szabadidősport résztvevőjének 
alkalmanként legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak; 

3.2. az az összeg, amelyet 
3.2.1. olyan alapítványból, közalapítványból kap a magánszemély, amelyet 1993. január 1-jét megelőzően 

kizárólag külföldi pénzeszközökből alapítottak, feltéve, hogy az utóbb csatlakozó, támogató jogi és magánszemély 
csatlakozása, támogatása a 3.2.2. pont feltételeinek megfelel, vagy 

3.2.2. vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól, egyesülettől kap a 
magánszemély, feltéve, hogy az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület a részére történő befizetésről (nem 
pénzbeli juttatásról) adó- vagy adóalapcsökkentés igénybevételére jogosító igazolást nem ad (adott) ki, 
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3.2.3. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
törvény alapján a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat terhére kap a magánszemély, 

3.2.4. a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből eredően folyósított nemzetközi 
segélyből származó, erre vonatkozó nyilvántartással igazolt források terhére kap a magánszemély; 

3.3. a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetből, 
alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú 
cél szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel, továbbá a 2008. január 1-je előtt 
alapított, a magyar kultúra, tudomány, művészet és sport érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és 
kimagasló eredményt elérő magánszemélynek nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan átadott szakmai 
díj; 

3.4. a 3.1-3.3. pontokban foglaltak esetében sem adómentes az a bevétel, amelynek címzettje az alapító, az 
adományozó, a támogató - kivéve a gyógyításával közvetlenül összefüggő természetben megszerzett bevételt -, 
továbbá az a bevétel, amelyet a szervezettel, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjével munkaviszonyban, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló 
magánszemély bármilyen jogcímen kap. 

4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 

4.1. a nemzetközi szerződésben meghatározott diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező nemzetközi 
szervezetek által kifizetett napidíj; 

4.2. a külföldi tartózkodásra tekintettel külföldről kapott ösztöndíj azzal, hogy ilyen ösztöndíjon a külföldi 
oktatási intézményben folytatott tanulmányra, illetve a külföldi kutatóhelyen végzett kutatásra külföldi kifizető 
(cég, magánszemély stb.) által folyósított összeget kell érteni; 

4.3. a nemzetközi szerződés alapján belföldi nevelési és oktatási tevékenységet végző, nem magyar állampolgár 
által, vendégtanári tevékenység ellátásáért kapott jövedelem; 

4.4. a külföldi középfokú és felsőoktatási intézmény nem magyar állampolgár hallgatójának belföldi szakmai 
gyakorlaton végzett munkájából származó jövedelem; 

4.5. a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatója illetménye (ösztöndíja) és 
egyéb pénzbeli juttatása; 

4.6. a Nobel-díjhoz, az Európai Unió Descartes-díjához, továbbá a Kossuth- és a Széchenyi-díjhoz, az olimpiai 
játékokon és a fogyatékos sportolók világjátékán (Paralimpia, Siketlimpia, Speciális Olimpia, Szervátültetettek 
Világjátéka) szerzett 1-6. helyezéshez, valamint az életmentő emlékéremhez, a Magyar Köztársaság Kiváló 
Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet 
Mestere díjhoz, a kultúráért felelős miniszter által adományozott, jogszabályban meghatározott művészeti és 
szakmai díjhoz kapcsolódó, a díj (érem) tulajdonosának a díjat (érmet) adományozó szervezet által, illetve állami 
(miniszteri) elismerésként adott pénzjutalom, valamint az említett díj (érme) és a Magyar Köztársasági Érdemrend 
és Érdemkereszt tárgyi formája, továbbá a Kormány, a miniszterelnök, a Miniszterelnöki Hivatal vezetője, a 
rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a büntetés-végrehajtást, a vám- és 
pénzügyőrséget felügyelő miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter és a katasztrófák 
elleni védekezésért felelős miniszter által adományozott emléktárgy (dísztőr, gyűrű stb.) értékéből a Kossuth-díjjal 
járó pénzjutalom 1/10-ed részét meg nem haladó mértékű összeg; 

4.7. a) kormányrendeletben szabályozott feltételek alapján két- és többoldalú nemzetközi oktatási 
együttműködési megállapodás keretében az oktatásért felelős miniszter által a Magyar Ösztöndíj Bizottság vagy a 
Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája javaslatára adományozott ösztöndíj, egyéb juttatás, 

b) a felsőoktatásról szóló törvény, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásait szabályozó 
kormányrendelet(ek) alapján 

ba) külföldi felsőoktatási intézményben tanuló belföldi hallgató, 
bb) a külföldi hallgató 

részére folyósított juttatás, nyújtott kedvezmény, 
c) a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési 

forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok 
keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény, 

d) a határon túli magyarok részére felajánlott képzési és kutatási lehetőségek keretében ösztöndíjban részesülő 
külföldi oktatók, kutatók részére folyósított juttatás, nyújtott kedvezmény 

bármely esetben feltéve, hogy az nem minősül tevékenység ellenértékének; 
4.8. egyházi személynek egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély által közvetlenül vagy 

közvetve - így különösen perselypénz, egyházfenntartói járulék vagy adomány (ide nem értve az egyház számára 
közcélú adomány címén adott pénzösszeget) címén - adott vagyoni érték, valamint a központi költségvetési 
forrásból egyházi személy részére jövedelempótlék vagy annak megfelelő jogcímen juttatott támogatás; az e 
jogcímen adómentesen juttatott jövedelmet és az egyébként adóköteles jövedelmet az egyházi személy vagy az 
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egyház szervezeti egysége köteles elkülönítetten nyilvántartani; e rendelkezés alkalmazásában egyházi személy az 
is, aki az egyház részére végzett egyházi feladat ellátásáért az egyháztól rendszeres havi díjazásban részesül; 

4.9. a jótékony célú rendezvény bevételéből a munkabérként, honoráriumként vagy tiszteletdíjként számfejtett 
összeg, ha azt a magánszemély nem veszi fel, hanem valamely közérdekű célra felajánlja, azzal, hogy ez nem 
minősül az adócsökkentésre jogosító közcélú adománynak; 

4.10. az egészségügyi és szociális intézményben a betegek, a gondozottak részére kifizetett munkaterápiás 
jutalom; 

4.11. 
4.12. a magánszemély falusi vendéglátásból származó jövedelméből 
a) az évi 400 ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és 

agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik; 
b) az évi 800 ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel kizárólag falusi szállásadó-vendéglátási 

tevékenységből származik; 
c) az évi 1 millió 200 ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel az a)-b) pontban említett 

tevékenységekből vegyesen származik; 
4.13. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti munka-rehabilitációs 

díj. 

5. Költségtérítés jellegű bevételek közül adómentes: 

5.1. a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervezetek hivatásos és szerződéses állományú tagjai részére 
jogszabály alapján folyósított lakhatási támogatás; 

5.2. az egyenruha pénzbeli megtérítése; 
5.3. a pedagógusnak szakkönyv vásárlására, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó 
intézményekben teljes munkaidőben, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak dokumentum 
vásárlására jogszabály alapján adott összeg; 

5.4. 
5.5. - legfeljebb a törvényben előírt kötelező mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a 

magánszemélyt megillető ruházati költségtérítés; 
5.6. a bírót, az igazságügyi alkalmazottat, valamint az ügyészségi alkalmazottat törvény előírása alapján 

megillető ruházati költségtérítés. 
5.7. 

6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes: 

6.1. elemi kár (ideértve a martinsalak felhasználása miatt a lakást, lakóépületet ért kárt is), katasztrófa esetén a 
károsultnak jogszabályban meghatározott feltételek szerint vagy közadakozásból nyújtott segély, támogatás (így 
különösen a lakás helyreállítása, újjáépítése), továbbá a jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kapott 
tartásdíj, valamint a kártalanítás (ideértve a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra megvásárolt ingatlan 
vételárát is), a kárpótlás és a kártérítés, kivéve a jövedelmet pótló kártérítést; az áldozatsegítő szolgálattól 
származó, a bűncselekmény áldozata részére juttatott támogatás; 

6.2. az 1988. január 1. napját megelőzően megállapított baleseti és kártérítési járadék (ideértve annak 
egyösszegű megváltását is), kivéve, ha annak összegét utóbb a bruttósított átlagkereset alapulvételével 
megemelték; 

6.3. a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a balesetbiztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre 
szóló betegségbiztosítás díja, valamint a kizárólag a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat 
elhárítására kötött biztosítás díja; 

6.4. az az összeg, amelyet 
a) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a tagjának egyéni számláján a fedezeti alapból történő befektetések 

hozama címén ír jóvá, ideértve az értékelési különbözet figyelembevétele alapján jóváírt összeget is, 
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a magánszemélyt megillető követelés tőkeérték-emelkedése 

címén ír jóvá; 
6.5. az az összeg, amelyet 
a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 
aa) nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj) címén 

vagy 
ab) a kedvezményezett részére, 
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 
ba) nyugdíjszolgáltatás címén 

vagy 
bb) a kedvezményezett részére, 
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c) a magánszemélynek a nyugdíj-előtakarékossági számlájáról a számlavezető, külön törvény szerint 
nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetés címén, 

d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár (ide nem értve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárat) törvényben 
meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatás, illetve törvényben meghatározott kiegészítő önsegélyező 
szolgáltatás címén, 
fizet (juttat), az aa) és a ba) pont szerinti esetben feltéve, hogy a szolgáltatásra jogosult 

1. tagsági jogviszonya (átlépés esetén a korábbi tagsági jogviszonya) a teljesítés évét megelőző harmadik 
adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett, vagy a járadék folyósításának első három évében a járadék éves 
összege az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökken, 

vagy 
2. jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett; 
6.6. a 6.8. alpontban meghatározott biztosító szolgáltatása, kivéve a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás és a 

három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatása címén kifizetett összegből a kamatnak 
minősülő részt, a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló kártérítés összegét, 
valamint azon biztosítási szolgáltatás értékét, amely esetében az arra jogosító biztosítási díjat a magánszemély 
költségként elszámolta; 

6.7. a 6.1. és a 6.6. pontokban foglalt rendelkezések alkalmazásában nem minősül jövedelmet pótló 
kártérítésnek, illetőleg jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási kártérítésnek: 

a) a jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján megállapított tartásdíj helyett fizetett összeg, 
b) az olyan kártérítés, amelyet a károsult költségeinek fedezetére fizetnek ki, még akkor sem, ha azok a 

költségek éppen a jövedelem megszerzése érdekében merültek fel, 
c) a költségtérítést és a jövedelmet helyettesítő kártérítést is tartalmazó járadék (vagy annak egyösszegű 

megváltása) esetén a költségtérítő rész; 
6.8. a 6.6. pont alkalmazásában biztosító a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben 

meghatározott, belföldön székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező biztosító, továbbá az olyan államban 
székhellyel rendelkező, ezen állam joga szerinti biztosító, amely állammal a Magyar Köztársaságnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén; 

6.9. a 6.1. és a 6.6. alpontban említett jövedelmet pótló kártérítés olyan jogcímen adóköteles, amilyen jogcímen 
elmaradt jövedelmet pótol. 

7. Egyéb indokkal adómentes: 

7.1. a magánszemély által örökség, hagyomány vagy meghagyás címén megszerzett vagyoni érték, a 
magánszemély által más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés révén megszerzett 
vagyoni érték, valamint a nyugdíjban részesülő magánszemély által központi költségvetési szervvel vagy helyi 
önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés révén megszerzett vagyoni érték, továbbá a 
szövetkezet nyugdíjas tagjának a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződés keretében a vagyonnevesítés 
során szerzett szövetkezeti üzletrésze átruházásából származó jövedelme, feltéve, hogy annak összege évente az 
átalakulás befejezésekor lezárt névérték egytized részét, de legfeljebb havonta a 10 ezer forintot nem haladja meg; 

7.2. a magánszemély részére más magánszemély(ek) által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott (fizetett) 
vagyoni érték; nem alkalmazható e rendelkezés, ha a juttatás (a fizetés) a magánszemély vagy más által teljesített 
termékértékesítésre (vagyoni érték átengedésére), szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy azzal összefüggésben 
történik (így különösen nem adómentes a magánszemély által borravaló, hálapénz címén megszerzett vagyoni 
érték); 

7.3. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a kedvezményezett részére kifizetett összeg; 
7.4. a valuta, a deviza forintra, a forint devizára, valutára, valamint a devizának, a valutának más devizára, 

valutára való átváltásakor keletkezett árfolyamnyereség, feltéve, hogy az átváltás nem üzletszerű tevékenység 
keretében történik; 

7.5. az 1988. január 1-jét megelőzően kibocsátott kötvény, vagyonjegy kamata, osztaléka; 
7.6. 
7.7. a donornak fizetett díj, költségtérítés, a szerv-, szövetadományozással kapcsolatos jövedelemkiesés 

megtérítése, az egészségügyi intézmény által nyújtott donorétkeztetés (ideértve az étkezési utalvány formájában 
biztosított donorétkeztetést is) és a gyógyszernek emberen való kipróbálása, illetve a gyógyszerré nyilvánítási 
eljárás során azon magánszemély részére fizetett díj, akin a gyógyszert (a szert) kipróbálták; e rendelkezés 
alkalmazásában donor az, aki saját vért, anyatejet, bőrt, szervet, sejtet ad, vagy enged át; 

7.8. a magánszemély számára államháztartási forrásból, pályázat útján biztosított ingyenes vagy kedvezményes 
számítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem 
biztosítását, valamint az internethasználathoz szükséges számítógép beszerzésére jogosító - évi 50 ezer forintot 
meg nem haladó összegű - utalvány biztosítását); 

7.9. a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 
költségvetéséről szóló törvény, a Magyar Köztársaság költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény vagy a 
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társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény alapján az állami 
költségvetés terhére elengedett, vagy átvállalt kötelezettség összege, amennyiben a magánszemély a kötelezettség 
alapján korábban nem számolt el bevételt; a magánszemély az ilyen kötelezettség alapján rendelkezésére álló 
forrásból teljesített kiadás alapján az elengedéstől, illetve átvállalástól kezdődően költséget nem számolhat el; 

7.10. az általános forgalmi adóról szóló törvényben szabályozott módon az adólevonásra jogosult adóalany által 
az adó fizetésére kötelezett adóalany helyett megfizetett, az adó fizetésére kötelezett adóalany adóbevallásában 
szerepeltetendő, az ügylet után fizetendő általános forgalmi adó; 

7.11. a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (ideértve 
különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását), továbbá az első üzembe 
helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése; 

7.12. a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet alapján nyújtott, a hallgatói 
hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás; 

7.13. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló törvény rendelkezései szerint a 
munkavállaló részére nyújtott kedvezmény; a kedvezmény összegét a munkavállaló, vagy - ha a munkavállaló 
által megszerzett részesedés a hagyaték tárgyát képezte - örököse az értékpapír megszerzésére fordított érték 
részeként veszi figyelembe; 

7.14. A Nemzeti Földalapról szóló törvény, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében 
történő megvásárlásáról szóló kormányrendelet alapján kötött életjáradéki szerződésből származó jövedelem; 

7.15. A fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, valamint a 
hitelintézet által elengedett követelés, amennyiben a követelés elengedésére a szolgáltató, illetve a hitelintézet 
üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint - az azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján - 
kerül sor; 

7.16. a nyugdíj-előtakarékossági számla szerint a tulajdonos követelését növelő jóváírás, ha az 
a) a befektetési eszközzel végzett ügylet nyeresége, 
b) a befektetési eszköz hozama, kivéve az osztalékból származó jövedelmet; 
7.17. az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely 

pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerőpiaci képzésben részt vevő magánszemély 
számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek 
betartása mellett nyújtott képzési támogatás (kivéve a keresetkiegészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési 
szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, megélhetési támogatás; 

7.18. jogszabály alapján hitelintézetnél elhelyezett gyámhatósági betét kamata, a gyámhatóság döntése, 
kötelezése alapján befektetési szolgáltatónál elhelyezett értékpapír kamatjövedelemnek minősülő hozama; 

7.19. a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított juttatás; 
7.20. 

8. A természetbeni juttatások közül adómentes: 

8.1. az állami, a helyi önkormányzati, a társadalombiztosítási, továbbá az egyházi forrásból nyújtott oktatási, 
egészségügyi és szociális ellátás (ideértve a gyermek, a tanuló, a beteg, illetve a szociális ellátásra jogosult részére 
ingyenesen vagy kedvezményesen természetben biztosított étkeztetést is) azzal, hogy az üdültetés és a 
gyógyüdültetés nem minősül egészségügyi, illetőleg szociális ellátásnak; 

8.2. az egészségügyi hatóság által gyógyüdülőnek minősített belföldi üdülőben orvosi beutalással a 
társadalombiztosítás keretében igénybe vett gyógyüdülés kedvezménye, továbbá a nem a társadalombiztosítás 
keretében igénybe vett kedvezményesen nyújtott gyógyüdülő-beutalójegy értékéből az orvosi ellátási költség 
értéke; 

8.3. az ugyanazon belföldi illetőségű magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) formájában, 
legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott 
bevétel, feltéve, hogy a juttatást 

a) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállalója közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló 
közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a 
hallgatónak, továbbá - ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató - a nyugdíjban részesülő 
magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, 

b) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázat alapján a szociálisan rászorulónak, 
c) a gazdasági társaság a személyesen közreműködő tagjának, a szövetkezet, a szakszervezet a tagjának, e 

juttatók a nyugdíjas tagjuknak, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas 
tag) közeli hozzátartozójának 
nyújtja, és feltéve, hogy az üdülési csekk kizárólag belföldi üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, 
betegségmegelőzési, szabadidősport szolgáltatásra váltható be, azzal, hogy az üdülési csekk kibocsátója az 
igénybe vehető szolgáltatások körét az alapítói jogokat gyakorló miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter 
előzetes egyetértésével határozza meg; 
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8.4. a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervezetek hivatásos állományú tagjának gyógyüdülési 
kedvezménye; 

8.5. az, amelyet a hajléktalan, a szociálisan rászorult magánszemély kap; 
8.6. az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott 
a) a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a közoktatásról szóló törvény, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján, a 
hallgatónak a felsőoktatásról szóló törvény alapján nem pénzben biztosított ellátás; 

b) a közoktatásról szóló törvény szerinti nevelési-oktatási intézmény által az intézmény tanulói számára adott, a 
helyi vagy helyközi tömegközlekedési eszköz igénybevételét szolgáló bérletjegy; 

c) bölcsődei szolgáltatás; 
d) a foglalkozás-egészségügyi ellátás; 
e) a kegyeleti ellátás; 
f) a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a 

kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként egynél több, a kifizetővel 
munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, 
ahol munkahelye van; nem munkásszállás az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek 
hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő 
esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn; 

g) művelődési intézményi szolgáltatás, - ha a juttató 
ga) a munkáltató, a juttatásban részesülő a munkavállalója, a munkavállalója közeli hozzátartozója, elhunyt 

munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje 
alatt a hallgató, továbbá, ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató, a nyugdíjban részesülő 
magánszemély és közeli hozzátartozója, 

gb) a gazdasági társaság, a szövetkezet, a szakszervezet, a juttatásban részesülő a személyesen közreműködő 
tag, a szövetkezeti, a szakszervezeti tag, e juttatók nyugdíjas tagja, az említett magánszemélyek közeli 
hozzátartozója, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozója - az adóévben juttatott ilyen szolgáltatás 
értékéből legfeljebb a minimálbér összegét meg nem haladó értékig azzal, hogy a meghaladó rész adóköteles 
természetbeni juttatásnak minősül; 

8.7. az olyan szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott sportintézmény sportrendezvényén nyújt 
(kivéve az utazást, az elszállásolást és az étkezést), továbbá az a szolgáltatás, amelyet a sportszervezet, országos 
sportági szakszövetség a versenysport, diáksport érdekében szervezett edzés vagy verseny vele munkaviszonyban, 
megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban nem álló résztvevőjének az edzési vagy versenyfeladathoz tartozó 
utazás, szállás és étkezési szolgáltatás révén juttat [a sportoló 30 napnál hosszabb folyamatos elszállásolására (így 
különösen szállodai elhelyezésére) csak akkor lehet e rendelkezést alkalmazni, ha az az olimpiai játékokon, a 
világbajnokságon, az Európa-bajnokságon, a speciális világjátékokon vagy a Heraklész program keretében való 
versenyzést, illetve az arra történő közvetlen felkészülést szolgálja]; 

8.8. a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz, továbbá baleset- és egészségvédelmi 
eszközök; 

8.9. a gátkaszálásból származó terményjuttatás, valamint a fürdőben (strandon) foglalkoztatott magánszemély 
által igénybe vett fürdőszolgáltatás; 

8.10. 
8.11. a csoportos személyszállítás; 
8.12. az erdőgazdálkodásban dolgozó, valamint az onnan nyugdíjba ment magánszemély évi öt tonnát meg nem 

haladó tűzifajuttatása, továbbá a bányászatban dolgozó, valamint az onnan nyugdíjba ment magánszemély évi öt 
tonnát meg nem haladó szénjárandósága, ideértve a természetben juttatott, évi legfeljebb öt tonna szénnel 
egyenértékű más háztartási tüzelőanyagot is, ez utóbbi esetben feltéve, hogy e juttatást olyan magánszemély kapja, 
aki a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelet alapján 
természetbeni juttatásként háztartási tüzelőanyagot kaphatott; 

8.13. a 6000 m2-t meg nem haladó nagyságú illetményföld-juttatás, ide nem értve annak bármilyen módon 
történő megváltását; 

8.14. a kifizető által 
a) üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, 

a juttatás feltételének - ha az nem vetélkedő, nem verseny és nem a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény 
hatálya alá tartozó sorsolás eredménye - megfelelő magánszemély számára adott 

aa) árengedmény, 
ab) visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az - megjelenési 

formájától függetlenül - árura vagy szolgáltatásra váltható érték; 
b) üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta, azzal, hogy 

árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely kizárólag a 
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képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és 
más cél elérésére nem alkalmas; 

8.15. az a kedvezmény, amely után a kifizető az erről szóló törvényben meghatározott fogyasztói 
árkiegészítésben részesül; 

8.16. a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervezetek tartósan fokozott igénybevételnek kitett vagy 
harckészültségi gyakorlaton részt vevő - 12 órát elérő, vagy azt meghaladó őr- és ügyeleti szolgálatot adó - 
tagjának, valamint a polgári védelmi szervezet békeidőszaki, minősített időszaki katasztrófa elhárításában részt 
vevőnek a szolgálati feladattal összefüggésben nyújtott természetbeni ellátása, továbbá a tartalékos katona, a 
katonai és rendvédelmi középiskola tanulója, a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmény tanulmányi 
szerződéses és ösztöndíjas hallgatója kizárólag e jogviszonyával összefüggésben a szolgálati feladathoz kapott 
nem pénzbeli ellátása, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában tartósan fokozott igénybevételnek kitett 
magánszemély a szerződéses legénységi és önkéntes tartalékos, a terrorelhárító, a repülőhajózó, a repülő műszaki, 
a búvár, a tűzszerész, az ejtőernyős és a békefenntartó feladatokra vezényelt hivatásos és szerződéses katonák 
állományának a tagja; 

8.17. a munkáltató által a munkavállaló részére (ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai 
szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, 
közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag e szolgáltatások 
igénybevételére jogosító utalványt is) a havi 12 000 forintot meg nem haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra 
kész étel vásárlására jogosító utalvány (ideértve az étel-, ital-automatából történő vásárlásra jogosító elektronikus 
adathordozót is) formájában juttatott bevételnek a havi 6000 forintot meg nem haladó része; e rendelkezés 
alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai 
gyakorlatának ideje alatt a hallgató, valamint - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e 
szolgáltatást - a nyugdíjban részesülő magánszemély is; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a 
12 000 forintig, vagy az 6000 forintig terjedő) kedvezményt vehet igénybe; a munkáltató által az e rendelkezésben 
meghatározott módon, a 69. § (1) bekezdésének c)-e) pontjában foglalt feltételek szerint juttatott bevételnek az 
adómentes természetbeni juttatás értékhatárát meghaladó része e törvény alkalmazásában adóköteles 
természetbeni juttatásnak minősül; 

8.18. a munkáltató által a magánszemély nyugdíjba vonulásakor természetben adott egyszeri ajándék értékéből 
a 15 000 forintot meg nem haladó összeg, továbbá a társadalmi szervezettől, az egyháztól évente egy alkalommal 
kapott, valamint a vetélkedő és a verseny díjaként kapott tárgyjutalom értékéből az 5000 forintot meg nem haladó 
összeg, továbbá összeghatártól függetlenül a versenyen vagy vetélkedőn nyert érem, trófea; e rendelkezés 
alkalmazásában nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír; 

8. 19. a) a szakszervezet által a tagjának, nyugdíjas tagjának, az említett személlyel közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának, továbbá a munkáltató által a 
munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli 
hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a 
hallgatónak, továbbá - ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató - a nyugdíjban részesülő 
magánszemélynek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának legfeljebb évi három alkalommal adott 
termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalvány értékéből alkalmanként az adóév első napján érvényes havi 
minimálbér 10 százalékát meg nem haladó rész; az adómentes juttatást a kifizető (szakszervezet, munkáltató) 
csekély értékű ajándékként tartja nyilván, 

b) a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter, a 
gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős miniszter által az államközi és az államok 
feletti szervezetekkel kapcsolatos diplomáciai esemény alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.), adott ajándék; a külpolitikáért felelős miniszter, a 
gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős miniszter esetében ide kell érteni azt az 
esetet is, amikor az előzőeket külképviselet által közvetve nyújtja; 

8.20. az egyház belső törvényeiben és szabályaiban meghatározott tartási kötelezettségből adódó juttatás, 
ideértve az egyház által a kezelésében levő egyházi üdülőben egyházi személynek nyújtott ingyenes üdülést is, 
valamint a bejegyzett szerzetesrend közösségében élő magánszemély tagnak a rendtől - egyéni szükségleteinek 
fedezetére - kapott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás; 

8.21. a kormányrendeletben meghatározott közlekedési kedvezmény, amely után a kifizető fogyasztói 
árkiegészítésben nem részesül; 

8.22. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett rendezvényhez, programhoz kapcsolódó utazás, 
szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem haladó része, továbbá az a juttatás, amelyet az 
államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - valamely alrendszeréből, egyházi forrásból, illetőleg 
a közoktatási intézmény saját bevételéből 

a) a közoktatásról szóló törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló kulturális, sport és más 
hasonló rendezvény alkalmával nem pénzbeli formában kap, ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, 
szállást, étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó juttatást is; 
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b) a közoktatásban vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, 
tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is); 

c) az a)-b) pontokban említett rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó magánszemély a 
jelenlétének, közreműködésének biztosításához szükséges feltételek biztosításaként nem pénzbeli (ideértve 
különösen az utazást, szállást, étkezést) formában kap; 

8.23. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló törvény szerint katasztrófavédelemben részt vevő magánszemély 
természetbeni ellátása; 

8.24. a munkáltató által a munkavállaló magánszemélynek adott munkaruházati termék; 
8.25. a sportszervezet által az olimpián, a világ- és Európa-bajnokságon, a speciális világjátékon való 

részvételhez a versenyző vagy a hivatalos sportszakember részére adott, a nemzeti címerrel ellátott, a nemzetközi 
szervezet által előírt sportruházat és formaruha; 

8.26. a büntetés-végrehajtási intézetekből szabaduló magánszemély részére kiadott, évszaknak megfelelő 
öltözet; 

8.27. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései szerint természetbeni 
ellátás formájában nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; 

8.28. a villamos energiáról szóló külön törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban 
meghatározott személyi körben - a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal 
összefüggésben - külön jogszabályban meghatározottak szerint vételezett villamos energiának az egyetemes 
szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott általános lakossági fogyasztói áron számított értéke és az ilyen 
magánszemélyre vonatkozó kedvezményes villamos energiának az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában - 
külön jogszabály előírásai szerint - meghatározott ára alapján számított érték különbsége formájában nyújtott 
kedvezmény. 

8.29. a munkáltató, volt munkáltató által a csoportos létszámleépítés miatt elbocsátott, vagy elbocsátandó 
munkavállalók részére nyújtott olyan szolgáltatás, mellyel a munkáltató a munkavállaló újra-elhelyezkedését 
támogatja, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában a munkavállaló újra-elhelyezkedését támogató 
szolgáltatásnak minősül a pszichológiai tanácsadás, az át-, illetve továbbképzés, a munkajogi tanácsadás; 

8.30. az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő 
oktatásban) részt vevő gyermek, tanuló számára a - rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény, vagy 
bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult - szülő vagy a 
vele közös háztartásban élő házastárs útján a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, 
taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak 
beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az 
említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér 30 
százalékáig terjedő értékben juttat (adómentes iskolakezdési támogatás); a munkáltató, a bér kifizetője az 
adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel, valamint a 
magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító 
jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltüntetésével - nyilvántartást vezet, amelyet az adó 
utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőriz; az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség 
értékhatárát meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetője által a szülővel vagy házastársával fennálló 
jogviszonyára tekintettel az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek juttatott 
támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének minősül; 

8.31. az MRP szervezet analitikájában a számvitelről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott, a résztvevő 
tulajdonába adott értékpapír (ide nem értve a visszavásárolt vagyonrésznek minősülő értékpapírt) ráfordításként 
elszámolt beszerzési (nyilvántartási) értékéből az a rész, amely meghaladja a tulajdonba adás időpontjáig a 
résztvevő által saját erő címen befizetett összeg alapján az MRP szervezet által elszámolt bevételt; az adómentes 
természetbeni juttatás összegéről az MRP szervezet résztvevőnként az adóévet követő január 31-éig adatot 
szolgáltat az adóhatóság számára; 

8.32. a villamos energiáról szóló törvényben szabályozott szociális villamosenergia-ellátás keretében - a törvény 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott körben - nyújtott kedvezmény vagy támogatás, 
valamint a közüzemi szolgáltató által a közüzemi fogyasztói kör egészét vagy széles körét érintő, közvetlenül vagy 
közvetve juttatott támogatás (visszatérítés), ideértve a közüzemi díjtartozás elengedését is; 

8.33. a munkavállaló részére - figyelemmel a 9.4. alpontban foglaltakra is - a munkáltató (ideértve a munkáltató 
cégnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozását, költségvetési szerv 
esetében a felügyeleti szervet és a Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatóságát is) által a 
tulajdonában álló, vagy vagyonkezelésében lévő belföldi üdülőben vagy szakszervezet által belföldi üdülőben 
biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév első 
napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó rész, feltéve, hogy a munkáltató, illetve a 
szakszervezet üdülési csekk formájában az adóévben nem nyújt ugyanazon magánszemélynek adómentes 
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természetbeni juttatást; a rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a munkavállaló és az 
elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának 
ideje alatt a hallgató, továbbá - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e juttatást - a nyugdíjban 
részesülő magánszemély és annak közeli hozzátartozója is; 

8.34. a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak ingyenesen vagy 
kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában megszerzett 
bevétel; 

8.35. a helyi és/vagy kisebbségi önkormányzat, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, az 
egyház által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett 
kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott 
szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 
százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű, ajándék; 

8.36. a könyvtári, a levéltári, a múzeumi, az egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti 
tevékenységet folytató szervezet tevékenységi körébe tartozó ingyenesen nyújtott szolgáltatása (ide nem értve, ha 
azt más személy megrendelésére teljesíti); 

8.37. kifizető, külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által biztosított személygépkocsi magáncélú 
használata, továbbá azzal összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása. 

9. Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések. 

9.1. Az üdülési csekk adómentességével kapcsolatos szabályok. 
9.1.1. A 8.3. pont rendelkezése alapján adómentességet az a kifizető érvényesíthet, aki (amely) a juttatásban 

részesülő magánszemélytől a 9.1.2. pontban meghatározott nyilatkozattal rendelkezik és annak alapján 
megállapítható, hogy a magánszemély számára adómentes engedmény adható. 

9.1.2. Annak a magánszemélynek - vagy törvényes képviselőjének -, aki üdülési csekket ellenérték nélkül kap 
vagy engedménnyel vásárol, a csekket átadó kifizető számára nyilatkozatot kell adnia a következő tartalommal: 

a nyilatkozó magánszemély 
a) neve, 
b) adóazonosító jele, 
c) által az adott adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett, illetőleg engedménnyel vásárolt 

üdülési csekk(ek) 
ca) értéke, 
cb) megfizetett ellenértéke, 
d) saját vagy törvényes képviselőjének aláírása. 
Ha a magánszemély az adóévben korábban 
1. több kifizetőtől is átvett ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekk(ek)et, akkor a c) pontban 

részletezve kell feltüntetnie az egyes kifizetőktől (azok nevének feltüntetése nélkül, de az akkor adott nyilatkozat 
dátumának feltüntetésével) átvett tételeket; 

2. nem részesült ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekk-juttatásban, akkor a c) pontban foglaltak 
helyett erről kell nyilatkozatot adnia. 

9.1.3. A 9.1.2. pontban említett nyilatkozat átvételét annak másolatán a kifizető cégszerű aláírással igazolja. A 
magánszemély ezt a másolatot az elévülési idő lejártáig őrzi. 

9.1.4. A kifizetőnek az ellenérték nélkül vagy engedménnyel magánszemélynek juttatott üdülési csekkek 
értékéről, az engedmény mértékéről és a megfizetett adóról magánszemélyenként, az adóazonosító jel 
feltüntetésével adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság számára, az adóévet követő január 31-éig. 

9.1.5. Ha az adóhatóság a 8.3. pont rendelkezésével összefüggésben adóhiányt állapít meg, akkor azt annak a 
kifizetőnek kell megfizetnie, aki (amely) nem rendelkezik a 9.1.2. pontban említett nyilatkozattal, vagy egyébként 
nem fizette meg az adót. Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetőleg a 
magánszemély a nyilatkozat átadását a másolattal nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és annak késedelmi 
pótlékát a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell megfizetnie. 

9.2. Munkaruházati termék: 
a) a törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban előírt módon és feltételekkel 

rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, valamint tartozékai; 
b) az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a munkakörén, feladatainak 

ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából az adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, 
feltéve, hogy a körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló 
egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be; 

c) az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint tartozékai 
ca) a közúti közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörben, a 

műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, 
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cb) a vízi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörökben, a 
műszaki, nautikai, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a hajózási vállalat vezetésében a 
forgalmi, kereskedelmi és a közönség-kapcsolattartók, illetve a hajózást képviselők munkaköreiben, 

cc) a légi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel kapcsolattartó munkakörökben, a műszaki, fizikai és 
közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a légiforgalmi irányítás munkaköreiben, 

cd) a posta és távközlés területén az ügyfelekkel, illetve szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban 
lévők munkaköreiben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, 

ce) a vízügy területén a gát- és csatornaőri munkakörökben, valamint a műszaki, fizikai és közvetlen 
termelésirányítói munkakörökben; 

d) a kifejezetten jelmezszerű öltözet (így különösen: a kosztümös színielőadások jelmezei), a szolgáltatási 
tevékenységet végzők (portás, pincér, sportjátékvezető, kegyeleti szolgáltatást végző stb.) megkülönböztető 
jellegű ruházata és tartozékai, amely az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viseletre alkalmatlan. 

9.3. A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok 
9.3.1. Lakáscélú felhasználás: 
a) a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más 

visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, 
b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, 
c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést 

eredményez, 
d) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés. 
9.3.2. A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességét az elévülési időn belül történő megőrzési 

kötelezettség mellett az összeg lakáscélú felhasználására vonatkozó következő okiratok, bizonylatok igazolják: 
a) lakás tulajdonjogának, és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése esetén az érvényes 

szerződés és az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott bejegyzési kérelem, valamint az összeg felhasználását igazoló 
okirat; 

b) lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelése esetén a jogerős használatbavételi engedély, 
valamint az összeg felhasználását igazoló, a használatbavételi engedély kelte napjáig, illetve a használatbavételi 
engedélyben megjelölt feltételek teljesítése határidejéig kibocsátott, az építési engedély jogosultja nevére kiállított 
számla; 

c) lakás korszerűsítése esetén a támogatás folyósítását megelőzően hat hónapon belül és azt követően 12 
hónapon belül kiállított, az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi 
igazolással rendelkező - beépített - termékekről szóló számla, valamint a más személy által elvégzett munka 
ellenértékéről kiállított bizonylat. 

9.3.3. Amennyiben az e törvény 1. számú melléklet 2.7. alpontjában említett cél megvalósítása a magánszemély 
és/vagy más magánszemély által igénybe vett, a következő források felhasználása terhére (is) szervezett ügyletben 
történik 

a) az adott ügyletben lakásszerzési kedvezmény érvényesítésével ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából 
származó jövedelem, 

b) adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás, 
c) kamatkedvezménnyel nyújtott lakáscélú munkáltatói hitel, 
d) lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított összeg, 
e) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott közvetlen támogatás, 
f) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján kamattámogatással folyósított kölcsön, 
g) az e törvény szerint törlesztési adókedvezmény érvényesítésével lakáscélú hitel, 

akkor az adott ügyletben nem minősülhet adómentesnek a munkáltatói támogatás azon része, amely ezen 
munkáltatói támogatás és az a)-g) pontban említett források együttes összegéből a 9.3.2. alpontban említett 
okiratok által igazolt összegek együttes értékét meghaladja. 

9.3.4. Ha a lakáscélú munkáltatói támogatás a 9.3.3. alpont rendelkezése alapján részben vagy egészben 
adóköteles, ideértve az adóhatóság által megállapított adóhiány esetét is, az adó (és más jogkövetkezmények) az 
adózót terhelik. Az adókötelezettség keletkezésének időpontja az az időpont, amikor a lakáscélú munkáltatói 
támogatásként megjelölt cél megvalósult, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő 12 hónap utolsó napja. 

9.3.5. A hitelintézet az adóévben a közvetítésével nyújtott támogatásról a munkáltató a kölcsön általa elengedett 
összegéről az adóévet követő január 31-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. 

9.4. Az adómentes üdülési szolgáltatással kapcsolatos szabályok 
9.4.1. Az adómentes üdülési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezés alkalmazásában a Magyar Tudományos 

Akadémia által fenntartott üdülőkben nyújtott szolgáltatás esetében a Magyar Tudományos Akadémia 
munkáltatónak, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a tudományos fokozattal rendelkező személy 
munkavállalónak minősül, azzal, hogy e munkavállalóval egy tekintet alá esik a munkavállaló és az elhunyt 
munkavállaló közeli hozzátartozója. 
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9.4.2. A munkáltató, a szakszervezet az üdülési szolgáltatás adómentes és adóköteles részéről 
magánszemélyenkénti bontásban (a magánszemély nevének és adóazonosító jelének, ennek hiányában természetes 
azonosító adatainak feltüntetésével) nyilvántartást vezet. 

9.4.3. Az adómentes üdülési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezés alkalmazásában üdülőnek minősül a nem 
üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint üdülőként 
nyilvántartásba vett szálláshely. 

9.5. A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok 
9.5.1. Adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem 
a) összegéből az évi 200 000 forintot meg nem haladó rész, ha a magánszemély adóbevallásában bevallott, a 

munkáltatói adómegállapítás, vagy az adóhatósági adómegállapítás során elszámolt éves összes jövedelme a 3 400 
000 forintot nem haladja meg, és 

b) a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemélynek adja el, aki azt egyéni 
vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a termőföldet regisztrált 
mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas 
vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja azzal, hogy ha az átruházás részaránytulajdon megszüntetését is 
eredményezi, az a) pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni; 

c) ha a magánszemély - az a) pont rendelkezésétől függetlenül - a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező 
állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el, akinek az általa használt földterülete nem éri el a külön 
jogszabály szerint számított mértéket (a mérték eléréséig), feltéve, hogy a vevő magánszemély a termőföldet 
egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése 
céljából használja, vagy azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés 
takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja; 

d) az a)-c) pontban nem említett esetben, ha az átruházás 
da) magánszemély részére birtok-összevonási céllal, vagy 
db) települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából, vagy 
dc) a Nemzeti Földalap javára 

történik, a db) pont esetében azzal, hogy az átruházásról szóló szerződésnek tartalmaznia kell a szociális 
földprogramra vonatkozó, a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati 
rendelkezés számát. 

A jövedelem megállapítására értelemszerűen e törvénynek az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából 
származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

9.5.2. A 9.5.1. pontban meghatározottakat az eladó akkor alkalmazhatja, ha rendelkezik a vevő közjegyző által 
készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával, amely tartalmazza a vevő természetes 
azonosító adatait, adóazonosító jelét, valamint a vevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az 
adómentesség feltételeinek megfelel. A vevő nyilatkozatát az eladó az adó megállapításához való jog elévüléséig 
köteles megőrizni. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt és jogkövetkezményeit az adóhatóság 
a vevő terhére állapítja meg. 

9.5.3. Ha a magánszemély a 9.5.2. pontban említett nyilatkozata megtétele mellett megszerzett termőföldre 
vonatkozóan a nyilatkozatban foglaltakat nem teljesíti, bármely feltétel hiányának beálltával termőföld 
átruházásából származó jövedelemnek kell tekinteni a termőföld megszerzésének alapjául szolgáló szerződésben 
meghatározott ellenértéket. 

9.5.4. 
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