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13. A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető
adókedvezmény

13. §

(1) A huszonöt év alatti  vagy ötvenöt év feletti  természetes személyt  adófizetési  kötelezettséget
eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő
adóból adókedvezményt vehet igénybe.

(2) A legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel járó - munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt
év  alatti,  pályakezdő  munkavállaló  esetében  a  részkedvezmény  egyenlő  a  foglalkoztatott
természetes személyt  (munkavállalót)  az adómegállapítási  időszakra megillető,  az adó alapjának
megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem
csökkentett  (bruttó)  munkabér,  de  legfeljebb  100  ezer  forint  után  a  2.  §  (1)  bekezdés  szerinti
adómértékkel megállapított összeggel a foglalkoztatás első két évében.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltétellel nem rendelkező huszonöt év alatti, valamint az ötvenöt év
feletti  munkavállaló  estén  a  részkedvezmény  egyenlő  a  foglalkoztatott  természetes  személyt
(munkavállalót)  az  adómegállapítási  időszakra  megillető,  az  adó  alapjának  megállapításánál

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. 



figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó)
munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával
megállapított összeggel.

(4)  Az  adókedvezmény  összegét  a  kifizető  havonta  az  adott  hónapban  fennálló  adófizetési
kötelezettséget  eredményező  munkaviszonyonként  külön-külön  kiszámított  részkedvezmények
összegeként állapítja meg.

(5)  Azon  hónapra  vonatkozóan,  amelyben  a  munkavállaló  a  25.  vagy  55.  évét  betölti,  vagy
amelyben a (2) bekezdés szerinti  2 éves időtartam véget  ér,  a részkedvezmény az egész hónap
tekintetében megilleti a kifizetőt.

(6)  A  (2)  bekezdésben  meghatározott  kedvezmény  érvényesítéséhez  szükséges,  hogy  a
munkavállaló  az  állami  adóhatóság  által  kiállított,  15  napnál  nem  régebbi  igazolással  (egy
alkalommal) a munkáltató részére igazolja, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó
munkaviszonnyal rendelkezik.

Indokolás 

1. 

A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető
adókedvezmény  kivezetése  elfogadhatatlan,  így  az  új  törvényben  annak  változatlan
szerepeltetését javaslom.

Javasoljuk  az  55  év  feletti  munkavállalók  után  járó  szociális  hozzájárulási  adókedvezmény
további fenntartását. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ma Magyarországon az 55-64
éves  korosztályba  tartozók  nagyjából  csak  50  százalékának  van  állása,  a  60-64  éves
korosztálynak pedig a negyede nem tud elhelyezkedni. Értjük a kormány azon szándékát, mely
szerint a munkaerőhiány kiküszöbölésére a nyugdíjas munkavállalók adókedvezményét teszi a
jövőben  lehetővé.  Véleményünk  szerint  azonban  a  kettőre  egyszerre  van  szükség,  hiszen  a
valóságban  a  kedvezmény  megszüntetésével  épp  a  nyugdíj  előtt  állók  munkavállalását
lehetetlenítik el még jobban.
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