SZÉP KÁRTYA
ALAP INFORMÁCIÓK

Mi a SZÉP kártya?
Egy olyan cafeteria elem, amely vendéglátóhelyi étkezési, üdülési és
rekreációs célú béren kívüli juttatások folyósítását és felhasználását teszi
lehetővé.

Mekkora a kártya bevezetésének költsége?
A munkáltatóknak csak az utalás költségével kell számolniuk a szolgáltatás
igénybevétele esetén, hiszen a számlaszám lekérdező szolgáltatást is
díjmentesen biztosítjuk szerződés megkötése esetén.
A munkavállalók számára a főkártya ingyenes, a társkártya és a pótkártya
díja 1.500 forint, melyet a munkavállalónak kell megfizetni.

SZÉP kártya rendelésének és feltöltésének folyamata, átfutási
határidők
A SZÉP-kártya kibocsátóknak közvetlenül a kártyabirtokossal, azaz a
munkavállalóval kell szerződniük.
A munkavállalókkal kötött szerződés alapján minden kártyabirtokosnak
SZÉP-kártya alszámlánként („zsebenként”) egy, tehát összesen három
(szálláshely, vendéglátás, szabadidő) önálló fizetési számlát nyit a
kibocsátó, amelyekre a munkáltatók közvetlenül kell, hogy utalják a SZÉPkártyán biztosított juttatások összegét.
A SZÉP kártyák megrendelését a munkavállalók intézik. A kártyák
gyártásának határideje 10 munkanap.
A számlaszámokra azonnal utalható a juttatás, akár a kártyák gyártásával
párhuzamosan.
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https://cegvezetoknek.hu/index.html

SZÉP kártyákon az utalást követően haladéktalanul elérhető az egyenleg.

Mekkora összegű juttatás adható a munkavállalónak?
A SZÉP kártya három alszámláján egy munkavállaló számára összesen évi
450 000 forint adható kedvezményesen adózó béren kívüli juttatásként
(19,5% SZOCHO + 15% SZJA, összesen 34,5%).
A szálláshely alszámlán évi 225 000, a vendéglátás alszámlán évi 150 000,
a szabadidő alszámlán évi 75 000 forint értékben.
Az ezt meghaladó rész egyes meghatározott juttatásként adózik (1,18%-os
adóalapra 19,5% SZOCHO + 15% SZJA, összesen 40,71%).

Mire használható?
A SZÉP kártya három alszámlát tartalmaz, amelyek különböző célokra és
elfogadóhelyeken használhatók fel.
Szálláshely alszámla:
- Szálláshely-szolgáltatás
- Belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok
értékesítése)
- A szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshelyszolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatásra
- Fizikai közérzetet javító szolgáltatások közül gyógyfürdőkre
- Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből
strandszolgáltatásra
Vendéglátás alszámla:
- éttermi, mozgó vendéglátás
- egyéb vendéglátás (közétkeztetés)
- fizikai közérzetet javító szolgáltatások közül gyógyfürdők
- máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből
strandszolgáltatás
- szálláshely-szolgáltatás
Szabadidő alszámla:
- egyéb humán-egészségügyi ellátásból a fizikoterápiás szolgáltatás, a
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dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás, és
az egyéb máshová nem sorolt humán egészségügyi ellátás
- előadó-művészet
- múzeumi tevékenység
- növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése
- vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből a
szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő
szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által
nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- testedzési szolgáltatás
- egyéb sporttevékenységből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége,
sporthorgászat és a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója
tevékenységből a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja
- belvízi személyszállítás
- egyéb foglalásból az idegenvezetés
- sportlétesítmény működtetéséből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és
bérlet értékesítése
- sportegyesületi tevékenység
- sport, szabadidős képzés
- szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- szálláshely-szolgáltatás
A szálláshely-szolgáltatás, a gyógyfürdő- és strandbelépő a kártya
mindhárom alszámlájáról fizethető.
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