Sporteszközök elszámolásának rendje
Egészségpénztárunknál a sporteszközök elszámolása az alábbiak szerint történik. Fontos tudni, hogy 2007.június 1.-től adóköteles
szolgáltatás!

Megnevezés
Futás

Kalandsportok

ELSZÁMOLHATÓ

NEM ELSZÁMOLHATÓ

Futópad

Ruházat (melegítő,sapka,zokni, kesztyű,nadrág felső)

Damil,horgok,ólmok
Ejtőernyő
Hevederek,kobak
Horgászbot
Kantár,kengyel,nyereg
Mászó gép
Mászókötél
Mentőernyő
Merítő szák
Siklóernyő
Úszók,orsók
Vadvízi csónak

Gázfőző
Gumicsizma
Haleledel
Hálózsák
Hátizsák
Horgász szék
Horgászruhák
Jégcsákány
Kemping bútorok
Öltözet,cipők
Sátor
Vadászat kellékei
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Gördeszka
Görkorcsolya
Kerékpár
Roller
Kerékpár,gördeszka,
Speciális kerékpáros cipők (ha ez a
görkorcsolya
megnevezés szerepel a számlán)
Szobakerékpár
Speciális védőeszközök (sisak, térd- és
könyökvédők)
Bokszkesztyű
Bokszzsák
Küzdősportok
Fejvédő
Vívótőr,kard,párbajtőr
Golyók (teke,bowling)
Labdák (baseball,kosár,tenisz,
tollas,ping-pong)
Labdajátékok
Pingpong asztal,kosárlabda
palánk,hálók, kapuk,speciális felszerelés
(stoplis cipő,könyökvédő, sípcsontvédő,
térdvédő)
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Biciklis kesztyű
Biztonsági gyermekülés
Nem speciális cipők és ruházat

Cipők és ruházat

Nem speciális sportcipők
Ruházat (mezek, sportszárak, zokni, melegítő)

Testépítés

Torna

Ütős sportok

Evezőpad

Nem speciális sportcipők

Expander

Ruházat (melegítő,zokni, kesztyű,nadrág, felső)

Fekvő, nyomó pad
Kézi súlyzók
Kondicionáló gépek
Lépcsőző gép
Lépcsőző gép
Marokerősítő gumi
Súlytárcsák nehezékek
Bordásfal
Cipők és ruházat
Fitness labda
Jógaszőnyeg
Gumikötél
Gyűrű
Hullahopp karika
Medicin labda
Step-pad
Trambulin,védőháló
Ugrókötél
Hálók,kapuk
Cipők és ruházat
Ütők
(baseball,tenisz,pingpong,fallabda,hoki
stb.)
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Téli sportok

Vízisportok

Bob
Élvédő
Gyorskorcsolya
Jégkorong korcsolya, ütő, korong
Műkorcsolya
Síbakancs
Síbot
Sífutó léc
Síkötés
Síléc
Síszemüveg
Snowboard
Szánkó

Egyéb téli ruházat
Nem speciális cipők
Síruha,sísapka,síkesztyű

Beülő

Cipők és ruházat (fürdőruha, fürdőköpeny, papucs)

Fürdősapka
Kajak
Kenu
Surfdeszka
Úszószemüveg
Vitorlák
Vízisí
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A felsorolt elszámolható sporteszközök listája tájékoztató jellegű. Általános szabály, hogy az egészségpénztáron keresztül kizárólag az aktív,
nem versenyszerű testmozgást segítő sporteszköz vásárolható meg, bármely kereskedelmi egységben. Sporteszköznek minősülnek a
sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő, kiegészítő speciális védőeszközök is. A Pénztár nem támogatja a közúti közlekedést
is biztosító motorsportot; a testépítést elősegítő táplálék-kiegészítők, kozmetikumok megvételét. Nem lehetséges továbbá a sportruházat,
mint pl. a sportcipő, edzőruha, fürdőruha, síkabát, síbakancs, stb. elszámolása sem. Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek nem
számolhatóak el (pl: kerékpárjavítás, teniszütő húrozás, tartozékok cseréje, elem, stb.), így az utólagos alkatrészbeszerzés, tartozékvásárlás,
javítás, karbantartás, stb. nem finanszírozhatók. Kivétel ez alól, ha a kerékpárt a szaküzlet a vásárlásnál nem egy tételben, hanem részeinek
feltüntetésével számlázza.
Egyes sporttevékenységeknél kis tételű, a tevékenység gyakorlása során folyamatosan elfogyó termékek (pld: teniszlabda, pingponglabda,
horgászzsinór, ólom, horgok, stb.), mint fogyó - kiegészítő sporteszközök elszámolhatóak. A korábbi - éves kerethez kötött - értékhatár és az
orvosi javaslat előírása megszűnt.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sporteszköz számla kifizetése adókötelezettséget von maga után!
Készpénzes számla esetén a Pénztártag a számla kifizetéséről és az adókötelezettség elismeréséről az Igénybejelentő nyomtatványon kell
nyilatkoznia. Amennyiben nem rendelkezik, úgy a beküldött számláiban lévő SZJA köteles szolgáltatások számláit - az esetleg a számlában
szereplő adómentes szolgáltatásokat is beleértve - a Pénztár teljesítetlenül visszaküldi a Pénztártagnak, az adókötelezettség megelőzése
érdekében. A számlák a fentiek szerinti egyértelmű rendelkezéssel kifizetésre ismételten benyújthatók. Egészségkártyával történő fizetés
esetén: amennyiben a számlaellenőrzés megállapítja az életmódjavító szolgáltatás igénybevételének tényét és összegét, arról a tagot írásban
értesíti. Az SZJA kötelezettség elkerülése érdekében a Pénztár lehetőséget biztosít, hogy az értesítésben megjelölt határidőig az
életmódjavító szolgáltatás összegét "storno szolgáltatás" jogcímmel visszafizesse a Pénztárba. A visszafizetett összeg levonás nélkül kerül a
Pénztártag egyéni számlájára. (A megjelölt visszafizetési határidőnek a Pénztár bankszámláján történt jóváírás legkésőbbi napját kell
tekinteni, határidő után beérkezett befizetést a Pénztár nem tud figyelembe venni.) Az SZJA előleg bevallási és befizetési kötelezettség a
pénztártagot terheli.
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