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Tisztelt leendő Partnerünk!
Ma Magyarországon a statisztikai adatok szerint a munkavállalók legalább 25%-a
részesül valamilyen béren kívüli juttatásban, melyek közül magasan a legnépszerűbb az
étkezési utalvány. Ön hagyná elveszni potenciális bevételeit csak azért, mert
idegenkedik a papír alapú utalványok gyűjtéstől? Néhány gondolatban bemutatjuk az
Opti elektronikus utalvány előnyeit és reméljük, megváltoztatjuk, átformáljuk
véleményét és Önt is OPTI elektronikus utalvány elfogadóhelyeink között köszönthetjük.
Általános tudnivalók
A munkáltatók illetve munkavállalóik számára utalvány forgalmazásunk keretében
biztosítjuk elektronikus utalvány formájában az ajándék, étkezési, iskolakezdési,
internet utalványokat.
Az OPTI elektronikus utalvány olyan „virtuális” utalvány, mely a hagyományos papír
alapú utalványok felhasználói körével egyezően igénybe vehető, viszont nemcsak címlet
szerint használható fel, hanem a beváltás pontosan a vásárlás értékének megfelelően
történik. Fontos, hogy az utalványok nem járnak le és elvesztésük esetén is csak a
kártyát kell pótolni.
Az utalvány mögött, nem a munkavállaló valamely banknál vezetett bankszámlája van,
hanem attól elkülönülő egyéni utalvány számla. Az egyéni utalvány számlán nem
elektronikus pénz található, és felhasználási köre is korlátozott az utalványt elfogadó
üzletekre.
Az Szja tv. 69. § (11) szabályozza, hogy mik tekinthetők utalványnak:
Utalvány e törvény külön rendelkezése alapján, vagy annak hiányában is akkor minősül természetbeni
juttatásnak, ha az utalványra vonatkozóan a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely
termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a
juttatás körülményei megfelelnek az e törvényben a természetbeni juttatásokra vonatkozó
rendelkezésekben foglaltaknak. Nem minősül természetbeni juttatásnak a bármire felhasználható utalvány,
valamint a természetbeni juttatás helyett adott, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

Az OPTI utalvány a fenti törvénynek megfelel hiszen:
•

Kizárólag csak azokon a helyeken és csak meghatározott körre (pl. készétel
vásárlása) használható fel.

•

Nem csekk, nem elektronikus pénz, nem jogosít készpénz felvételre és mögötte
nem pénzkövetelés áll.
Az elfogadóhelyek banki termináljait használja ugyan de - hasonlóan a pontgyűjtő
vagy egészségpénztári kártyákhoz - nem fizetőeszköz így nem tartozik a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá.

•

Előnyök a hagyományos utalványokkal szemben:
•
•
•
•

Az elszámolás üzletenként és azon belül akár pénztáranként is kérhető.
Nem kell bajlódni az utalványok összesítésével.
Akár a vásárlást követő napon kiegyenlítjük az utalványok értékét.*
A jutalék mértéke nem haladja meg a papíralapú utalványok után fizetett
jutalékot.

*A beváltóhelyi megállapodás tartalmának függvényében

