Az Szja törvény 1.sz. melléklete szerint a nem pénzben kapott juttatások közül az
alábbiak adómentesek:
8.1. az állam, a helyi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy forrásából 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.
8.4. a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervezetek és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal 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 köznevelésről szóló
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény vagy annak felhatalmazása
alapján kiadott rendelet, és a hallgatónak a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
alapján nem pénzben biztosított ellátás;
b) a köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási intézmény által az
intézmény tanulói számára adott, a helyi vagy helyközi tömegközlekedési eszköz
igénybevételét szolgáló bérlet, jegy;
c) bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás, ideértve azt is, ha a
kifizető a bölcsődei, óvodai szolgáltatás térítési díját a magánszemély nevére kiállított
számla alapján téríti meg;
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 egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a
lakóhelyiségben egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan
esetében pedig lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő
olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti
joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti
jogával azon a településen, ahol a 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)
8.7. az a szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt
sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást, az
elszállásolást), továbbá az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott
sportlétesítmény használata útján juttat, valamint 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, azzal hogy 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. az Országgyűlés hivatali szervezete által az országgyűlési képviselői és a
nemzetiségi szószólói tisztség ellátására tekintettel természetben biztosított eszköz,
szolgáltatás;
8.11. a csoportos személyszállítás;
8.12. az olyan juttatás, amelyet a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet a vele
bármilyen jogviszonyban álló, a sportról szóló törvény szerinti amatőr vagy hivatásos
sportolónak
a) az edzési vagy versenyfeladathoz közvetlenül kapcsolódó sportszolgáltatás,
utazás, szállás és étkezés, és
b) a sportegészségügyi ellátás és sportegészségügyi ellátás fedezetéül szolgáló
biztosítás díja
révén juttat, azzal, hogy e pont alkalmazásában sportegészségügyi ellátás az a
szolgáltatás, amely az amatőr vagy a hivatásos sportoló egészségének megőrzését
vagy helyreállítását szolgálja;
8.13. a 6000 m2-t meg nem haladó nagyságú illetményföld-juttatás, ide nem értve
annak bármilyen módon történő megváltását;
8.14. a kifizető, kifizetőnek nem minősülő külföldi személy 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 képviselt termék bemutatására
szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más
cél elérésére nem alkalmas;
8.15. az a személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmény, amely után a
kifizető a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott
szociálpolitikai menetdíj-támogatásban részesül;
8.16. a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervezetek, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal tartósan fokozott igénybevételnek kitett, terepfoglalkozáson, gyakorlaton
részt vevő vagy őr- és ügyeleti szolgálatot ellátó hivatásos és szerződéses állományú
tagjának, valamint a polgári védelmi szervezet békeidőszaki, különleges jogrendi
katasztrófa elhárításában részt vevőnek a szolgálati feladattal összefüggésben
nyújtott természetbeni ellátása, továbbá a tartalékos katona, a rendvédelmi
középiskola tanulója, a rendészeti felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató, a
honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt 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. összeghatártól függetlenül a sportversenyen vagy sportvetélkedőn nyert érem,
serleg, trófea;
8.18. az egyesülettől, az egyházi jogi személytől évente egy alkalommal kapott
tárgyjutalom értékéből az 5000 forintot meg nem haladó összeg, e rendelkezés
alkalmazásában nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír;
8.19. a)
b) a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök, az európai uniós
ügyek koordinációjáért felelős miniszter, 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; az európai uniós ügyek
koordinációjáért felelős miniszter, 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. a bevett egyház belső szabályában meghatározott tartási kötelezettségből
adódó juttatás, ideértve az egyházi jogi személy 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, adómentes juttatásnak minősülő,
szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó közlekedési kedvezmény;
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, az egyházi jogi személy
forrásából vagy a köznevelési intézmény saját bevételéből
a) a köznevelésről 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;
b) a köznevelésben 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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermeknek, fiatal felnőttnek a települési önkormányzat jegyzője által fogyasztásra
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható, az Erzsébet-

programról szóló törvény szerinti Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni
támogatás;
8.28.
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.
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 adómente s természetbeni juttatás összegéről
az MRP szervezet résztvevőnként az adóévet követő január 31-éig adatot szolgáltat
az állami adó- és vámhatóság számára, azzal, hogy e rendelkezést nem lehet
alkalmazni a javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök
kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevője által megszerzett értékpapírra;
8.32. a villamos energiáról szóló törvényben szabályozott szociális villamosenergiaellátás 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;
8.33-8.34.
8.35. a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az egyesület, az
alapítvány,a közalapítvány, az egyházi jogi személy 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, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen
közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás;
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;
8.38.
8.39. a kifizető által biztosított védőoltás;
8.40. a közfoglalkoztatási rendszerben a közfoglalkoztatottnak a külön törvényben
meghatározott természetbeni ellátások;
8.41. a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében
nyújtott - a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben
meghatározott - állami támogatás;
8.42. az Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy az államháztartás valamely
alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatásból a Családbarát Ország
projekt keretében nem pénzben biztosított juttatás, így különösen a babacsomag, a
kelengyecsomag.

