Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
…………………………………………………………………………………

Szabályzat
A munkahelyi telefonok magáncélú használatáról
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. tv. 2006. szeptember
1-jei hatállyal adófizetési kötelezettséggel járó természetbeni juttatásként nevesíti a
munkáltató (juttató) által a munkavállalónak (magánszemélynek) ingyenesen vagy
kedvezményesen biztosított telefonhasználatot.
Az Szja tv. 69. §. (1) bekezdés mb) alpontja kiegészült a (12) bekezdéssel, mely kimondja,
hogy az adó alapja a magáncélú használat értékének a magánszemély által meg nem fizetett
része.
A szolgáltatás értéke a forgalomarányos kiadásoknak a tételes elkülönítésével és a nem
forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével
határozható meg.
Másik lehetőségként került rögzítésre a törvényben az átalány jellegű adózás, mely szerint a
telefon szolgáltatás értékének 20% -a számít adóköteles bevételnek.

I.
A jogszabály végrehajtása
A törvényben foglalt lehetőségek alapján, a költségvetés szűkös keretére tekintettel a magán
célú telefonhasználat költségeit, adóját a Polgármesteri Hivatal vállalni csak részben tudja,
ezért a törvény biztosította hatáskörömben úgy döntök, hogy a magáncélú vezetékes
telefonhasználat költségeit az igénybevevők jelen szabályzat alapján kötelesek megtéríteni, a
mobiltelefon használat pedig átalányadó-mértékkel kerül lejelentésre és kiegyenlítésre.
II.
A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére kifizetésre kerülő
vezetékes telefon szolgáltatás keretében felmerülő magáncélú használat megtérítésének
szabályaira részletes iránymutatást adjon, és a mobiltelefon-szolgáltatás adózásával
kapcsolatosan is meghatározza az ezzel kapcsolatos feladatokat, határidőket.
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III.
A költségtérítés szabályai, határidők
1. A költségtérítés alapjául szolgáló költségek meghatározása
Az Szja tv. meghatározása alapján adóztatható körülményként, az adó alapjául szolgáló
költségek közé a helyi távbeszélés SZJ 64.20.11. és a mobiltelefon szolgáltatás SZJ 64.20.13
szolgáltatási számláinak értékét kell tekinteni.
1.1. Tételes nyilvántartás alapján történő elszámolás feladatai
A megtérítendő költségek összegének megállapítása érdekében alapvető feltétel, hogy
rendszeresen és teljes körűen hívásnapló kerüljön vezetésre, minden vezetékes
telefonkészülék mellett.
A hívásnapló a következő adatokat tartalmazza:
 hívás ideje: hónap, nap, óra, perc
 hívott telefonszám
 hívás célja (magán/hivatalos)
 a hívó aláírása.
A megtérítendő költségek összegének megállapítása és a közvetített szolgáltatás
beszedésére irányuló teendők:
 A beérkező tételes számlák oldalait 2 napon belül szét kell osztani a telefont használók
között, akik kötelesek a listát átvizsgálva és a magáncélú beszélgetéseket megjelölve 3
munkanapon belül a feldolgozott listát visszajuttatni a Pénzügyi Iroda részére;
 A Pénzügyi Iroda feldolgozása során meghatározásra kerül a forgalomarányos tételek
közül a magáncélú hívások értéke; a magáncélú hívások hányada az összes forgalom
összegén belül, valamint az előző adatok alapján kiszámításra kerül a magánszemélyt
terhelő részarányos előfizetési díj ( a forgalomarányos kiadások magáncélú
részösszege és a forgalomarányos költségek főösszegének hányadosa valamint a nem
forgalom arányos költségek összegének szorzataként előálló összes megtérítendő
költség );
 A megtérítendő költségek lista szerint átadásra kerülnek a pénztár felé;
 A befizetési kötelezettséggel érintett személyek részére 3 munkanapon belül írásos
kiértesítés kerül megküldésre a fizetendő összegről;
 Befizetésre köteles személyek 3 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal központi
pénztárába (számla ellenében) befizetik a magánbeszélgetés díját;
 A befizetések ellenőrzését követően, teljeskörű befizetés megállapítása után
adófizetési kötelezettség nem keletkezik;
 A befizetési határidőt követő hónap végéig ki nem egyenlített tartozások lejelentésre
kerülnek az IMI rendszerben a „ Cégtelefon magáncélú használata” jogcímre, ezt
követően a magánszemélynek adóval növelt tartozás kerül előírásra.
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IV.
Adózás az átalányadó szabályai szerint
1.1. Az adó alapja
A szolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásból azt a részt kell adóköteles bevételnek
tekinteni, melyet a magáncélú használatból a magánszemély nem térített meg. A mobiltelefon
szolgáltatás esetében nem kerül előírásra tételes nyilvántartási kötelezettség, hanem a törvény
szerint 20%-os vélelmezett magánhasználat figyelembevételével járunk el.
A tételes hívásellenőrzésre nem kerül sor, azonban a nyilvánvalóan magáncélú használat
értéke a használó önbevallása alapján befizetésre kell, hogy kerüljön. Ezek a tételek a
következők: emelt díjas hívások, külföldi hívások, munkaidőn kívüli időre eső hívások
(hétvégi, éjszakai).
A nem engedélyezett hívások vonatkozásában kivételt képez:
- polgármester
által használt telefon.
1.2. Adó- és járulékterhek
A szolgáltatás (áfával növelt) értékének 20 %-os személyi jövedelemadó alapja csökkentésre
kerül az önkéntesen befizetett magáncélú hívások értékével és a fenn maradó különbözet
megállapításra kerül, mely után fizetendő közterhek: a természetbeni juttatás személyi
jövedelemadója: 54 %; az összesített járulékalapot képező jövedelem után 29 %
társadalombiztosítási járulék és 3 % munkaadói járulék fizetendő.
1.3. Adófizetési kötelezettség teljesítése
A beérkező számlák alapján a Pénzügyi Iroda listán továbbítja az IMI rendszert kezelő
dolgozó felé az adó alapját képező összeget, aki a költségvetési szervet terhelő adóként –fiktív
tételként (nem nevesített) – jelenti le a természetbeni juttatás összegét a MÁK felé, mely a
nettó finanszírozás keretében az adófizetési kötelezettséget rendezi.

V.
A könyvelés szabályai
A telefonszámlák beérkezését követően an POLISZ programban nyilvántartásba vételre
kerülnek, a számlán feltüntetett összeggel egyezően.
A feldolgozást követően a megtérítendő közvetített szolgáltatás értékével a számla összegét
módosítani kell (levonásba helyezendő alap- és áfa értékével).

Y:\Dokume nt\Mezei\Honlapra\SZMSZ függelékei\14.sz. függelék Munkahel yi
telefonok ma gáncélú használatáról szóló szabál yzat.doc

3

VI.
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
1.
Jelen szabályzat hatálybalépésének ideje: 2006. december hó 01. nap
Hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kiegyenlített
telefonszámlához tartozó készülék használójára.

minden

2.
A törvény módosítás hatálybalépésének időpontja 2006. szept. 1. volt, ezért a két időpont
között a természetbeni juttatás adózását a feltételezett magánjellegű igénybevétel 20 %-os
mértéke és az önkéntesen befizetett magánjellegű használat különbözeteként kell
megállapítani és lejelenteni (befizetni).

Kerekegyháza, 2006. nov. 22.

Volenticsné dr. Kapusi Adrienn
jegyző
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