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REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. következők szerint határozza
meg a reprezentációs jellegű kiadásokkal kapcsolatos szabályokat:
1. A szabályzat célja, tartalma, hatálya:
A szabályzat célja, hogy meghatározza – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.), az Ávr., a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(szja törvény), valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho
törvény) előírásait – a reprezentáció és üzleti ajándékozás körébe tartozó kiadások
teljesítésének és elszámolásának rendjét, a kapcsolódó adózási, szervezési és pénzügyi
feladatok ellátásával összefüggő kérdéseket.
A szabályzat hatálya kiterjed Vámospércs-Kistérségi Szakellátó Nonprofit Kft-re.
2. Értelmező rendelkezések:
Reprezentáció: a Vállalkozás tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai,
diplomáciai rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával
nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás
(utazás, szállás, szabadidős program stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek
reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés,
reklám, hirdetés útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti
program és a szabadidős program aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű
joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.
Reprezentációnak minősül:
a.) a vezetők, a szervezeti egységek által szervezett szakmai
megbeszéléseken, tárgyalásokon, értekezleteken, egyeztetéseken,
bizottsági üléseken, testületi üléseken,
b.) az egyes belföldi rendezvényeken, (pld. kitüntetés-átadás, városnap,
nemzeti ünnep, évfordulók)
c.) a sajtótájékoztatón, valamint
d.) a vezetői beosztással kapcsolatos vendéglátás keretében
térítésmentesen biztosított étel- és italszolgáltatás.

Üzleti ajándék: a Vállalkozás tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali szakmai,
diplomáciai kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott
termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).
3.) Reprezentációs keret: az 1.) pontban meghatározott termékek és szolgáltatások
ellenértékének pénzügyi kerete.
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II.

Reprezentációs kiadások elszámolása
1.) A reprezentációs kiadások a Vállalkozás nevére és címére kiállított számla
ellenében számolhatók el. Számlaként csak a számvitelről szóló, többször
módosított 2000. évi C. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló,
többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó előírásainak megfelelően
kiállított bizonylat fogadható el.
2.) A reprezentációs kiadások számláit a gazdasági igazgató részére kell továbbítani
(leadni). A számlán vagy az ahhoz csatolt teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a
reprezentációs esemény megnevezését és időpontját.
3.) A reprezentációs kiadások finanszírozására előleg igényelhető. A kifizetett
előleggel az előleget felvevő személy a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint
köteles elszámolni.
4.) Reprezentációnak minősül a Vállalkozás által a lakosság 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, valamint a legfeljebb a rendezvény
összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben – résztvevőként azonos
értékű ajándék.

A reprezentáció utáni adó-és járulékfizetési kötelezettség:
Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok
juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál
figyelmen kívül kell hagyni az Szja törvény előírásai szerinti adómentes juttatásokat. (Szja
törvény 70. § (2) bek.)
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, így a reprezentáció
és üzleti ajándék után az adó a kifizetőt terheli.
A reprezentáció és üzleti ajándék esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke,
ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci
értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetőt
terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem 1,19-szerese.
A Vállalkozásnak a jövedelem 1,19-szeres szorzóval számított összege után összesen 15 %,
személyi jövedelemadót és 27 % egészségügyi hozzájárulást kell a juttatás hónapja
kötelezettségeként a következő hónap 12-éig bevallani, illetve megfizetni. (Szja törvény 70. §
(2) bekezdés, Eho törvény 3. § (1) bekezdés ba) pont)
Reprezentációs kiadások:
A személyi reprezentációs keret nagyságrendjét az Üzleti terv tartalmazza. (vezetői, illetve
egyéb beosztásokhoz kapcsolódó reprezentációs keret)
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Reprezentáció elszámolására jogosult: az Ügyvezető
Összege havi szinten kerülhet meghatározásra.
Reprezentációs keret terhére elszámolható fogyasztási cikkek az alábbiak:
élelmiszerek: kávé, cappuccino, tej, kakaó, tea, citromlé, cukor, édesítőszer, üdítőitalok,
gyümölcslé, ásványvíz, szendvicsek, hidegtálak, meleg ebéd, apró sütemény, desszertek,
kínálni való, gyümölcs, indokolt esetben alkohol.
Egyéb termékek: virág, papírtálca, tányér, műanyag pohár, műanyag evőeszköz, szalvéta,
kéztörlő, csomagolóanyag.
III.

Ajándékozási kiadások elszámolása
1.) Az ajándékozással kapcsolatos kiadások a Vállalkozás nevére és címére kiállított
számla ellenében számolhatók el. Számlaként csak a számvitelről szóló, többször
módosított 2000. évi C. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló,
többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó előírásainak megfelelően
kiállított bizonylat fogadható el.
2.) Az ajándéktárgyak beszerzésénél ügyelni kell arra, hogy azok egyedi értéke a
10.000 Ft-ot lehetőleg ne haladja meg. A 10.000 Ft egyedi érték feletti ajándék
beszerzése az Ügyvezető írásbeli engedélye alapján történhet.
3.) Az ajándékok beszerzésével kapcsolatos kiadások számláit a gazdasági igazgató
részére kell továbbítani (leadni). A számlán vagy az ahhoz csatolt
teljesítésigazoláson fel kell tüntetni az ajándékozott nevét.
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1. sz. Függelék
Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. évi
reprezentációs kerete: ………………………………Ft.
Vámospércs, ………………
Dr. Bálint Albert
jegyző
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