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A szociális hozzájárulási adóról szóló törvényjavaslat
(T/627. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság a törvényjavaslathoz érkezett képviselői módosító javaslatokat nem támogatta, de saját
módosítási szándékot fogalmazott meg, így – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 07. 03. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Csárdi 
Antal (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/627/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(4)  Az  (1)-(3)  bekezdésen  túl  adófizetési  kötelezettség  terheli  az  Szja  tv.  szerint  külön  adózó
jövedelmek közül

[a) a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],]
adóalapként meghatározott összegét.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Demeter Márta (LMP), Szabó 
Szabolcs (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/627/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés új h) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

(1) Nem keletkezik az 1. § (1)-(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége,
jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében –

h)  az  arra  jogosult  személynek  a  nyugdíjak,  nyugdíjszerű  ellátások,  járadékok  és  egyéb
járandóságok tekintetében.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
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Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Tóth Bertalan 
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Sneider Tamás (Jobbik)
Módosítópont: T/627/3/1., T/627/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 13. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

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
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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