Az évek mennek,
mi maradunk

Legyen szó utalványról
vagy kártyás juttatásokról,
25 éve stabil, biztos
megoldásokat nyújtunk

A 2019-es adóváltozásokkal megszűnt a kedvezményes adózású
juttatások jelentős része, ezzel együtt továbbra is természetes
igényként merül fel a munkaerő motivációt, jutalmazást és
megtartást szolgáló lehetőségek alkalmazása.
A vállalkozások közel kétharmada idén is megtartja a juttatásokat,
sokan akár a megnövekedett közterhek ellenére is.
Emellett ugyanakkor keresik azokat a megoldásokat, melyek
megtartották adóelőnyüket.

Csekély értékű ajándék

Munkavállalói több mint
10 000 Ft-tal többet kapnak kézhez
(bérhez képest, 3 fős családnak kiadott
csekély értékű ajándék esetén).
70 000

60 000

50 000

Pénzben adott juttatás utalványban, 38,35% közteherrel

40 000

Egy átlagos 3 fős család esetén akár nettó 44 700 Ft éves
juttatás adható ki 38,35% közteherrel.

30 000

• SZJA Tv. szerint évi egy alkalommal adható, a minimálbér 10%-ig
(14 900 Ft), nyilvántartás vezetése és megfelelően kialakított átadásátvétel mellett, egyes meghatározott juttatásként 38,35% közteherrel.
• Bármely kifizető-magánszemély viszonylatban adható, nem csak
munkavállalónak, hanem akár a munkavállalók közeli hozzátartozóinak is
pl. iskolakezdéskor (nyilvántartás vezetése mellett).
• A korábbi dolgozói juttatások sem csak az egyén, hanem a család
mindennapi költéseit támogatták.
• A csekély értékű ajándék, mint pénzben adott juttatás kiadható
meghatározott szolgáltatásra vagy termékre, illetve meghatározott
szolgáltatás- vagy termékkörre beváltható készpénz-helyettesítő
fizetőeszköz formájában is, amit a megajándékozott az igényei szerint
a hétköznapi kiadásaira tud fordítani.
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Edenred Ajándék utalvány
kizárólag élelmiszerre,
fogyasztásra kész ételre
• Országosan közel 14 000 elfogadó
helyen használható fel kizárólag
élelmiszer és fogyasztásra kész étel
vásárlására.
• Utalványos elfogadóhelyeinkről
weboldalunkon tájékozódhat.
• Egyszerűen, online rendelhető
utalvány webshopunkból.
Rendelhető utalványcsomagjaink:
6 000 Ft (30 x 200 Ft), 9 000 Ft
(30 x 300 Ft), 15 000 Ft (30 x 500 Ft)
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Edenred Ajándékés bevásárló utalvány
• Több mint 30 000 hazai elfoga
dóhelyen élelmiszer, melegétel,
műszaki- és lakberendezési cikk,
szépségápolás, könyv, ruházat
vásárlására alkalmas.
• Utalványos elfogadóhelyeinkről
weboldalunkon tájékozódhat.
• Egyszerűen, online rendelhető
utalvány webshopunkból.
Rendelhető utalványcsomagjaink:
2 500 Ft, 5 000 Ft, 8 000 Ft, 10 000 Ft,
12 000 Ft, 14 900 Ft, 25 000 Ft

Edenred Ezüst kártya
• 
Több mint 70 000 elfogadóhelyi
partnerünknél felhasználható rend
kívül széles körben (élelmiszer, ru
házat, vendéglátás, szállás, kultúra,
üzemanyag, műszaki cikkek, bútor
és lakásfelszerelés).
• 
4 jegyű PIN kóddal rendelkező,
chipes és mágnescsíkos, névre szóló,
dombornyomott Mastercard kártya.
• 
Kényelmes használat, érintéses fize
tésre és online vásárlásra is alkalmas.
• A költések mobil applikációnkkal
egyszerűen nyomon követhetőek.

Mind a három megoldásunk adható csekély értékű ajándékként!

Elfogadóhelyeink
Mi a legnagyobb és legkisebb elfogadóhelyekkel is kapcsolatban állunk, partnerhálózatunk több tízezer üzletet foglal
magába. Kiemelt elfogadóhelyi partnereinkkel folyamatos akciókat, szezonális kedvezményeket biztosítunk kártya
birtokosaink számára. Az ezüst kártyával rendelkező ügyfeleink számára akcióink és kedvezményes kuponjaink letölt
hetőek „Edenred Kártya Pro” mobilalkalmazásunkban vagy edenred.hu weboldalunkon is.

Néhány kiemelt elfogadóhelyi partnerünk

Edenred Magyarország Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.

+36 1 413 3333 ugyfelszolgalat-hu@edenred.com www.edenred.hu

