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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
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(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 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 

A kormány a szociális hozzájárulási adót úgy teszi önálló törvénybe, hogy közben megszünteti
az egyik legfontosabb elemét a rendszernek. Ugyanis jövőre megszűnik a 25 év alattiak után járó
automatikus  szocho-kedvezmény  és  az  55  év  felettieké  is.  Ez  utóbbi  azért  a
Pénzügyminisztérium  érvelése  szerint,  mert  a  nyugdíjasok  foglalkoztatása  jövőre  még
kedvezőbb  lesz,  ugyanis  egyáltalán  nem kell  szochót  fizetnie  a  munkáltatónak.  A PM ezek
szerint nem tudja, hogy a nyugdíjkorhatár nem 55 év.

A Magyar  Szocialista  Párt  nem  ért  egyet  ezen  adókedvezmények  megszüntetésével,  mivel
egyaránt  fontosnak  tartjuk  a  pályakezdők  támogatását,  illetve  a  nyugdíj  előtt  állók
foglalkoztatásának segítését, ezért beemeljük a törvényjavaslat szövegébe a korábbiak szerinti
kedvezményt.

Pár évvel korábban a kormányzati propaganda még attól volt hangos, hogy milyen és mekkora
állami  támogatásokat  nyújt  a  pártállam a  25  év  alattiak  foglalkoztatásához  többek  között  a
munkahelyvédelmi  akcióterv  kedvezményei  között.  Úgy tűnik  mára  ez  a  lendület  elfogyott,
ugyanis a kormányzati tervek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy jövőre eltűnnek pl. a 25 év
alatti és 55 feletti munkavállalók után igénybe vehető járulékkedvezmények.

A munkavállalók után járó járulékkedvezmények ésszerű használva egy kis-közepes cég évente
több millió  forintot spórolhatott  meg, amit  a  versenyképesség javítástól,  a dolgozók bérének
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növeléséig szinte bármire felhasználhatott. Ezt a több millió forintot a kormányzat jövőre egy
tollvonással  elveszi  a  magyar  mikro,  kis-  és  közepes  vállalkozástól.  Az  ostor  megint  a
munkavállalókon csattan  majd,  mivel  a  növekvő állami  elvonásokat  a  vállalkozásoknak egy
része a saját dolgozóin fogja tudni megspórolni.

Az 55 év feletti munkavállalók amúgy is nehéz helyzetén nem rontani kellene a kormányzatnak
azzal, hogy megvonja tőlük a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó járulékkedvezményeket, hanem
éppen hogy segíteni  kéne  és  támogatnia  kéne  őket  a  munkaerőpiacon való  megmaradásban.
Pozitív szemléletváltásra lenne szükség a kormányzaton belül és a társadalomban is ennek a
korosztálynak a kezelésében.

A munkáltatók szerint a mindennapi munkában szükség van az 55 év feletti korosztálynak a
munkatapasztalatára. A nagyvállalatok ezt a korosztályt különböző munkakörben nagy sikerrel
tudják alkalmazni - akár szakmai tanácsadóként, oktatóként, ügyfélszolgálati munkatársként -
tovább  építve  a  meglévő  munkatapasztalatukra.  Egyes  nagyobb  vállalatoknál  úgynevezett
kormenedzsment is működik azzal a feladattal, hogy kezelje az idősebb munkavállalók helyzetét,
ami szintén nagy segítséget jelent a munkaerőpiacról egyre jobban eltávolodóknak.

Az pedig apró szépséghibája a törvényjavaslatnak, hogy miközben folyamatosan arról beszél a
kormány,  hogy  jövőre  két  százalékponttal,  17,5%-ra  csökken  a  szociális  hozzájárulási  adó
mértéke, a korábbi bérmegállapodásnak megfelelően, aközben itt továbbra is 19,5% szerepel. A
belengetett  adómérséklésre  csak  az  év  második  felében  kerül  majd  sor,  de  ez  is  csak
költségvetési törvényjavaslat fejezeti indokolásából derül ki.
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