
MOL LIMO HASZNÁLAT  
CAFETERIA JUTTATÁSKÉNT

Igényeljen MOL Limo közösségi autómegosztást  
munkavállalóinak adómentesen!

További információ és az ÁSZF elérhető a www.mollimo.hu weboldalon.

Ádám István
Kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser

Iadam@mollimo.hu
+36 30 703 5260

Miért éri meg?

Mit kell tennie azért, hogy ez elérhető legyen  
a munkavállalói számára?

A témával kapcsolatban keresse:

A MOL Limo cafetéria elem jelenleg adómentes juttatásnak minősül az 1995. évi CXVII. 
törvény 1. számú melléklet 8.37. pontja értelmében, így azt 1-es költségszorzó mellett 
biztosíthatják munkavállalóik részére cafeteria elemként, magáncélú felhasználásra. 
(Igény esetén a NAV állásfoglalását is rendelkezésére bocsátjuk.) 

Azok a munkavállalói, akik jelenleg is használják a MOL Limo-t biztosan örömmel 
fogadják, hogy mostantól a cafeteria keretből is igénybe vehetik kedvenc autómegosztó 
szolgáltatásukat! 

1. A szerződés a munkáltató és a MOL Limo között jön létre, előre fizetéssel.  
Ezért a vállalatnak először ki kell fizetnie a tárgyhóban a Limo számára a lekötött 
összegeket, majd ezt követően írja jóvá a MOL Limo az ügyfélszámlákon az 
egyenleget. Az egyenlegfeltöltés hónapjában a bérrel elszámolt Limo lekötés  
az azt követő hónap utolsó napjáig kerül jóváírásra a Limo ügyfélszámlán,  
tehát akkortól számítva használható fel. 

2. Gyűjtse be, hogy mely munkavállalója milyen magán email címhez tartozó  
Limo egyenlegére mekkora összeget kíván a cafetéria keretéből MOL Limo  
kreditre váltani.  Ehhez szükséges, hogy a munkavállaló már rendelkezzen  
MOL Limo regisztrációval.  

3. Ezen információkat továbbítsa a MOL Limo részére azután,  
hogy a munkavállaló előzetesen beleegyezett az ilyen jellegű adatkezelésbe. 

4. A juttatás kerete utazásra használható, automatikusan abból vonódik,  
és több utazás során is elkölthető. Az éppen aktuális kredit egyenleget a 
munkavállalók a MOL Limo alkalmazáson belül a „Limo-kreditek és kuponok” 
menüpont alatt találják meg elkülönítve az esetleges üzleti Limo egyenlegtől.

Szorzó: 1 (adómentes, további költség nem terheli)

Minimum leköthető összeg: 1.000 Ft

Maximum leköthető összeg: teljes cafetéria keretösszeg leköthető rá

Felhasználható: Az egyenleg az aktiválástól (regisztráció elfogadásától  
és az egyenleg feltöltésétől) számított egy évig érvényes.  
A felhasználatlan egyenleg elveszik a munkavállaló számára.

Bruttó 100.000 Ft juttatás valós felhasználható értéke

100.000

Limo Kredit Szép kártya Fizetés

75.472

55.882

*ez a táblázat a 2020-as standard SZÉP kártya adókulccsal értendő


