KOMBINÁLT BÉRLET PLUSZ
A helyközi és helyi közlekedési szolgáltatások elszámolhatósága
Tisztelt Utasunk!
A Nemzeti Adó –és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a Püspökmolnári és Szombathely viszonylaton érvényes, kedvezményes Kombinált Bérlet Plusz biztosította helyközi közlekedési
szolgáltatás vételár-része a munkáltató által a helyi közlekedési szolgáltatás vételár-részétől elkülönítetten elszámolható.
Ennek érdekében az Önnek a bérlet váltásakor kiállított, névre
szóló számlán a helyközi (Püspökmolnári – Szombathely) és
a helyi (Szombathely város közigazgatási területe) közlekedési
szolgáltatások vételárát a jövőben külön-külön tüntetjük fel.
A NAV tájékoztató vonatkozó részét a hátoldalon olvashatja.
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Bővebb információ: 06/99/577 031 (Szombathely Vasútállomás) • 06/94/573 357 (ÉNYKK Zrt. információ)
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Kivonat – a NAV tájékoztatása
A Kombinált Bérlet Plusz biztosította közlekedési szolgáltatások
elszámolhatóságával kapcsolatban
Nemzeti Adó –és Vámhivatal
Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály
Tájékoztatási Osztály
„Amennyiben a kombinált bérlet megvásárlásakor a munkáltató nevére kiállított számlán
a közlekedési társaság külön feltünteti a bérlet helyközi és külön a helyi utazásra jogosító
vételár-részt, és az egyéb körülmények alapján megállapítható, hogy a munkavállaló a
munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járáshoz vásárolta a bérletet,
akkor a munkáltató által viselt helyközi utazásra jogosító vételár-részre a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. (szja tv.) 25.§ (2) bekezdése, a helyi utazásra jogosító vételár-részre pedig – munkába járástól függetlenül is – az szja tv. 71.§
(1) bekezdésének f) pontja alkalmazható.”

Egy bérlet, több közlekedési eszköz –

korlátlan utazás vonaton és autóbuszon!
Kombinált Bérlet: egy bérlettel veheti igénybe a vasút és a helyközi autóbusz szolgáltatásait
a Püspökmolnári, autóbuszforduló – Püspökmolnári, vasútállomás – Szombathely, vasútállomás
útvonalon!
Kombinált Bérlet Plusz: a Kombinált Bérlet Plusszal Püspökmolnári – Szombathely útvonalon, korlátlanul utazhat a GYSEV Zrt. menetrendszerinti vonatain és az ÉNYKK Zrt. menetrendszerinti regionális és szombathelyi helyi autóbusz járatain.
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Havi Kombinált Bérlet Havi Kombinált Bérlet Plusz
Teljesárú
Tanuló

17 800 Ft

22 800 Ft

1 780 Ft

3 180 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Bővebb információ: www.gysev.hu www.facebook.com/GYSEV.ZRT www.vasivolan.hu

