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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés - Katv. 19. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(7)  Az  adóalanyiság  (5)  bekezdésben  meghatározott  megszűnése  napjával  mint
mérlegfordulónappal önálló üzleti év végződik. Az üzleti évről az Szt. általános szabályai szerint
beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyezni, közzé kell tenni és
egyidejűleg rendelkezni kell a 20. §-ban a fizetendő adó mértékéig jóváírható, a 2017. január 01.-t
követő munkabér emelkedésből eredő bérköltség növekményről.”

Indokolás 

A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés felszínre hozta a hazai duális gazdaság
feszültségeit.  Míg  a  kormány  a  nagyvállalatokat  jelentős  társasági  adócsökkentéssel
ellensúlyozta a bérköltség növekedés hatását, addig a kisebb vállalkozásoknak maradt a szociális
hozzájárulási adócsökkentés, amely csekély ellentételezést jelent. Miközben a kkv-k szerepe a
foglalkoztatásban  a  legnagyobb,  a  vállalkozási  szektor  által  alkalmazott  létszám kb.  73%-a,
összesen közel  2  millió  munkavállaló  a  250 főnél  kisebb  szervezeteknél  dolgozott.  Jelentős
problémákról  számoltak  be  a  mikro  –  és  kisvállalkozások  a  minimálbér  és  a  garantált
bérminimum  emelése  kapcsán,  derült  ki  év  elején  egy  felmérésből.  A  kis-  és  közepes

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



vállalkozásoknak  nehézséget  okozott  a  kötelező  béremelés,  ugyanakkor  a  cégméret
növekedésével ez egyre kevésbé jelent problémát. Ezekre a munkáltatók többféleképpen léptek,
elbocsátással,  részmunkaidőssé  nyilvánítással,  jelentős  munkaidő  hosszabbítással,  pótlékok,
túlórapénzek megnyirbálásával.

A Párbeszéd szerint annak érdekében, hogy a kötelező béremelés ne okozzon hátrányt a kis- és
közepes  vállalkozásoknál  dolgozóknál,  ezért  javasoljuk,  hogy a  legfeljebb 50  főt  alkalmazó
kisvállalkozásoknál a kisvállalati adóeljárásban (kiva) a minimálbér és garantált bérminimum
emeléséből  eredő  bérköltség  emelkedés  növekménye  a  kisvállalati  adó  (kiva)  mértékéig
jóváírható  legyen.  Ennek forrásául  javasoljuk a  2018-ra tervezett  további  szocho csökkentés
szüneteltetését,  a  társasági  adókulcs  emelését,  a  pazarló  társasági  adókedvezmények
csökkentését.
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