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Tárgy: Korkedvezményes ellátásban részesülö volt Volán alkalmazottak utazási
kedvezménye

Tisztelt Elnök Úr!

Hivatkozással a tárgyi témakörben az NFM-be Vagyonpolitikáért Felelős
Államtitkárához, Hegmanné Nemes Sára asszonyhoz intézett megkeresésére, mint a
Volán társaságok feletti tulajdonosi jogkör gyakorló MNV Zrt. vezérigazgatója, a levelét
illetékességből én válaszolom meg.

Tájékoztatom, hogy az MNV Zrt. ez ügyben már megtette a hatáskörébe tartozó
intézkedéseket a Volán társaságok vezérigazgatói felé.

A Volán társaságoktól korkedvezménnyel nyugdíjba vonult alkalmazottak szolgálati
jegyével kapcsolatosan kialakult helyzet rendezése érdekében az MNV Zrt. megkérte az
NGM Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya szakmai állásfoglalást a 324/2009.
(XII.29.) Korm. rendelet vonatkozásában, amely szabályozza a közszolgáltató
társaságok részéről adómentesen nyújtható kedvezményes utazási jogosultságokat.

A 2013. február 8-án kelt szakmai álláspont alapján, tekintettel arra, hogy az említett
kormányrendelet az Szja tv. felhatalmazása alapján készült, így annak fogalomrendszere
is az Szja tv. szabályain alapul, ebből adódóan az adómentes közlekedési kedvezmények
igénybevétele szempontjából a megváltozott szabályok alapján korhatár előtti
ellátásban, megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülők is nyugdíjasnak
minősülnek a rendelet alkalmazásánál.

Továbbá a kedvezményes utazások biztosítása egyéb jogszabályi feltételek szerint is
megfelel az adómentesen nyújtható szolgáltatásnak, miután a közlekedési szolgáltatók
dolgozói, volt dolgozói és hozzátartozói számára a szolgáltatók által biztosított ingyenes
vagy kedvezményes utazáshoz a központi költségvetés nem nyújt támogatást.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a közlekedési szolgáltató a korábbi gyakorlatnak
megfelelően biztosítja a nyugdíj szabályok változásával érintett volt dolgozóinak is az
ingyenes utazás lehetőségét, azt az Szja tv. 1. számú melléklet 8.21. pontja alapján 2012.
január l-jét követően is adómentesen teheti.
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Ez a szakmai véleményt tartalmazó levél megküldésre került az NFM Közlekedési
Közszolgáltatások Főosztályának is és annak tartalmától függetlenül az MNV Zrt. kérte,
hogy a fenti rendelet módosítása a jogosultak körének meghatározása vonatkozásában
történjen meg hatósági ellenőrzések során az esetleges ellentétes értelmezés elkerülése
érdekében.

Budapest, 2013. március "t..".

Üdvözlettel:

AGYAR NFM7.ETI

.AGYONKEl.ELÓ ZRT.


