
  

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata  

MOBIL- és VEZETÉKES TELEFONOK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 

SZABÁLYZAT 

 

1. számú módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Mobil- és 

vezetékes telefonok használatáról szóló Szabályzata (továbbiakban: szabályzat) az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A szabályzat „II. Telefonadó megfizetése” fejezet: 

 

„II. Telefonadó megfizetése 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1) bekezdése értelmében 

egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizető tevékenységének ellátása érdekében 

biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az 

Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások 

együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. 

A juttatás, szolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásból azt a részt kell adóköteles 

bevételként figyelembe venni, amelyet a magáncélú használat értékéből a magánszemély nem 

térített meg. Tételes elkülönítés híján a kifizetőt a telefonszolgáltatással összefüggésben 

terhelő kiadás 20%-a számít adóköteles bevételnek. Ezen összeg 1,18-szorosa után fizeti meg 

az adóhatóság felé (NAV) a 15 százalékos személyi jövedelemadót és a 15,5 százalékos 

szociális hozzájárulási adót. A bevallást a Magyar Államkincstár készíti el.”  

  

helyett az alábbi rendelkezés lép 

 

„II. Telefonadó megfizetése 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1) bekezdése értelmében 

egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizető tevékenységének ellátása érdekében 

biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az 

Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások 

együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. 

A juttatás, szolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásból azt a részt kell adóköteles 

bevételként figyelembe venni, amelyet a magáncélú használat értékéből a magánszemély nem 

térített meg. Tételes elkülönítés híján a kifizetőt a telefonszolgáltatással összefüggésben 

terhelő kiadás 20%-a számít adóköteles bevételnek. Ezen összeg 1,18-szorosa után fizeti meg 

az adóhatóság felé (NAV) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben 

meghatározott százalékos mértékű személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási 

adóról szóló 2018. évi LII. törvényben meghatározott százalékos mértékű szociális 

hozzájárulási adóját. A bevallást a Magyar Államkincstár készíti el.”  

 

A szabályzat módosítása kihirdetését követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. 

napjával kell alkalmazni.  

 

Kecskemét, 2022. szeptember 01. 

 

 

 

 Kállai Henrik Jenőné Dr. Temesvári Péter 

 elnök jegyző 


