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2015. évi . . .. törvény

L:r'_tezett : 70á5d1l inúika vállalásának elősegítéséhez szűkséges törvénymódosításokról

1 . §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatáso k

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5 . § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi

rendelkezés lép :
[(1) E törvény alapján biztosított]
„b) a szövetkezet tagja — ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszer ű oktatás keretében,

nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkez ő tanuló vagy hallgató tagját, valamint a szociáli s

szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot —, ha a szövetkezet tevékenységébe n

munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közrem űködik,”

2. §

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szóló 2011 . évi

CLVI. törvény 455 . § (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[(2) Adófizetési kötelezettséget eredményezőjogviszony.]

„b) a szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló, a tag részére munkavégzés i
kötelezettséget eredményező vállalkozási és megbízási jogviszony, kivéve az iskolaszövetkezet és a
nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező tanuló vagy hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt ;”

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011 . évi CLVI .
törvény 455 . § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[(3) Nem eredményez adófizetési kötelezettséget]

„b) az iskolaszövetkezetnek a nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező tanuló vagy hallgató
tagjával fennálló jogviszony;”

3 . §

E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és a kihirdetését követő hónap

második napján hatályát veszti .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A törvényjavaslat célja annak, a diákszövetkezeti tagok adójogi és társadalombiztosítási helyzetéve l

összefiiggő diszkriminatív, egyben e szervezetek m űködését felesleges adminisztrációval is terhelő
helyzetnek a megszüntetése, hogy a passzív féléves, hallgatói vagy tanulói jogviszony fenntartása

mellett tanulmányait esetleg éppen finanszírozási nehézségek miatt szüneteltető, amúgy

diákszövetkezeti tagságuk fenntartására jogosult fiatalok tevékenysége is az aktív félévüket töltő
társaikkal azonos adójogi megítélés alá essen .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

A törvényjavaslat úgy módosítja a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos jogosultsági

szabályokat, hogy az eddig csak a nappali tagozaton tanulmányokat folytató iskolaszövetkezeti

tagokra vonatkozó kivétel a jövőben a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásához kötődjön.

A 2. §-hoz

A törvényjavaslat úgy módosítja a szociális hozzájárulási adó megfizetésére vonatkozó szabályokat ,

hogy az eddig csak a nappali tagozaton tanulmányokat folytató iskolaszövetkezeti tagokra vonatkozó

mentesség a jövőben a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásához kötődjön.

A 3. §-hoz

Hatálybaléptet ő rendelkezés .



Országgyű lési képviselő

önálló képviselői indítvány (törvényjavaslat)
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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a diákmunka vállalásának

elősegítéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2015 . január 15 .

otity István

	

Dr. Szél Bernadett
LMP

	

LMP


	page 1
	page 2
	page 3

