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A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az adózás
rendjéről szóló törvény módosításáról szóló T/16398. számú törvényjavaslathoz (a
továbbiakban: Javaslat) a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő .

1 . A Javaslat 59 . §-a maradjon el :

,,[59. § A Tbj. 26. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

,,(S) A központi költségvetés fizeti meg a 19.§ (1) és (3) bekezdése szerinti
természetbeni egészségbiztosítási járulékot
a) a 16 . § (1) bekezdésének b), c),,0 és h) pontjában meghatározott személyek

után a folyósított ellátás,
b) a 16 . § (1) bekezdésének i), k), 1), m), n) és o) pontjában meghatározott

személyek után a minimálbér,
c) az a)-b) pontban említett személyek közül a családi pótlékban részesülő

személy után a minimálbér 50 százalékának, a felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató hallgató után a minimálbér 75 százalékának

alapulvételével. Az eltartó köteles bejelenteni eltartott közeli hozzátartozójának
adatait az illetékes egészségbiztosítási szervhez ."]"

Módosító javaslat



2 . A Javaslat a következő új 59 . §-sal egészüljön ki :

„59 . § A Tbi . 40. &-a helyébe a következő rendelkezés lép :
40. $ A társadalombiztosítási rendszerek és a maizánnyugdíirendszer hatékony

működésének biztosítása céljából aza)-c)pont szerinti nyilvántartások tartalmazzák a
befizetések nyilvántartását, beszedését és az ellátások megállapításához szükséges e
törvény szerinti adatokat
a)a nyujzdíibiztosítási nyilvántartás adatkezelőié az Országos Nyugdíjbiztosítási

Főigazgatóság,
b) az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőié az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár,
c) a járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ."

3 . A Javaslat 60 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosuljon :
„(1) A 40. §-ban említett nyilvántartások tartalmazzák a foglalkoztatók és a

biztosítottak törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével szolgáltatott mindazon
adatot, amelyből biztosítottanként megállapítható a társadalombiztosítási,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem, a biztosított után
megfizetett, illetőleg a tőle levont [természetbeni, pénzbeli] egészségbiztosítási járulék
és nyugdíjjárulék (tagdíj) összege, a biztosítási jogviszony időtartama, valamint a
biztosítottat megillető ellátások megállapításához szükséges adat ."

4. A Javaslat 60 . § (3) bekezdés h) pontja a következők szerint módosuljon :
((3) Az APEH elektronikus úton a havi adó- és járulékbevallás beadására előírt

hónapot követő harmadik hónap utolsó napjáig a következő adatok közül az ONYF és a
magánnyugdíj pénztári tagok tekintetében a PSZÁF részére az a)-g), i)-o) és r)
pontokban, az OEP részére az a) j), h) j) és l)-n) és p) pontokban meghatározott
adatokat szolgálta ja :j

„h) a biztosított által fizetendő [természetbeni] egészségbiztosítási járulék alapja, a
levont (befizetett) [természetbeni] egészségbiztosítási járulék összege, [a biztosított
által fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapja, a levont (befizetett)
pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege,]"

5 . A Javaslat 62 . §-a a következők szerint módosuljon :
„62. § [A Tbj . 44. § (1), (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések

lépnek :] ATbi.44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„44. § (1) A 4. § szerinti foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, valamint az 56/A. §

szerinti munkavállaló, foglalkoztatott (a továbbiakban együtt : nyilvántartásra kötelezett)
kötelesek a jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetésére és bevallásukban
adatszolgáltatás teljesítésére .

(2) A nyilvántartásra kötelezettek a 41 . § (3) bekezdése szerinti adatokról
bevallásukban - az Art. 31 . §-ában, illetőleg 1 . számú mellékletében meghatározott
határidőig - teljesítenek adatszolgáltatást az állami adóhatósághoz .

(3) A foglalkoztató - adóazonosító számának közlésével - az illetékes
egészségbiztosítási szervnek bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított személyi



adatait, TAJ számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, megszűnését, abiztosítás
szünetelésének időtartamát, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén feltünteti a pénztár
nevét, azonosítóját . A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató
bejelentésének ki kell terjednie a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzre
terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási segélyre és a gyermekgondozási
díjra is . A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentést az illetékes MEP-hez legkésőbb a
biztosítási jogviszony első napját megelőző napon, a jogviszony megszűnését, a
szünetelés kezdetét, befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás
kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni .

(4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem
kérhetik olyan adat ismételt közlését, amely a nyilvántartásra kötelezett bejelentésében,
bevallásában már szerepelt. Nem esik az előző korlátozás hatálya alá, ha a
társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait
az illetékes adóhatóságtól kérik . A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF
az Art. 54. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az ellátásokra való jogosultság
megállapításával, a járulékok (tagdíj) alapjául szolgáló jövedelem és a fizetési
kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak .""

6 . A Javaslat 67 . §-a a következők szerint módosuljon :

„67. § E törvénynek [a Tbj . 26. §-a (5) bekezdését, 41. §-ának (1)-(4)
bekezdéseit módosító, továbbá a § (6) bekezdését megállapító, a 43. § (1) bekezdés
a) pontját módosító, a 44 . § (1)-(2) és (4) bekezdéseit módosító rendelkezése,
továbbá a Tny. 96. § új (3) bekezdését megállapító, illetőleg a 97 . §-át megállapító
rendelkezése] a Tbj . és a Tny. szabályait módosító rendelkezései-a (3) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével - 2006. január 1 . napján [lép] lépnek hatályba ;
egyidejűleg

a) a Tbj . 30. §-a (1) bekezdésében ,- az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározottak szerint negyedévenként" szövegrész helyébe „- az Art. 31. § -ának
(2) bekezdésében meghatározottak szerint - havonta" szövegrész, [51. §-a] 50. §-a (1)
bekezdésében „Art. -ban (1-2. számú melléklet) " szövegrész helyébe az „Art. 31. §-ának
(2) bekezdésében és 1-2. számú mellékletében "szövegrész lép ;
b) a Tny . 96 . §-a (2) bekezdésének f) pontja a „jövedelem" szövegrész után

valamint a levont és befizetett járulékokra" szövegrésszel egészül ki, a 96 . § (6)
bekezdésében a hivatkozás „(4)" bekezdésre változik.

(2) Az e törvény által megállapított Tbj . 47. &-ának (1) bekezdése szerinti bevallást
első alkalommal a 2006 . január hónapra vonatkozóan kell az állami adóhatósághoz az
Art. 31 . §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidőig teljesíteni . A 2005. évi
adatokra vonatkozó adatszolgáltatást a Tbj . 47. &-a (1) bekezdésének, valamint a Tny .
97-99. &-ainak 2005. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint-2006. április 30
áig-a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez kell teljesíteni .

(3) A Tbj . e törvénnyel megállapított 44 . &-ának (3) bekezdése 2005 . szeptember 1-
jén lép hatályba, egyidejűleg a 44 . & (5) bekezdése hatályát veszti ."



INDOKOLÁS

1 . A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj .) 26. §-ának (5)
bekezdésére irányuló javaslat a nemzeti kockázatközösség létrehozására irányult,
melynek értelmében a központi költségvetés törvényben meghatározott módon
befizetést teljesít az Egészségbiztosítási Alap részére . Az új rendszer célja elsősorban az
Egészségbiztosítási Alap egyensúlyi helyzetének javítása, másodsorban az, hogy
látókörbe kerüljenek azok az állampolgárok, akik nem tartoznak sem a biztosítottként
nyilvántartott; sem abba a körbe, akik után a nemzeti kockázatközösség keretében a
központi költségvetés ma is térítést nyújt . A javaslat törlésének indoka az, hogy a
tervezett módosítás szoros összefüggésben van a Magyar Köztársaság éves
költségvetésével, ezért a tervezett módosítást célszerű lenne a 2006 . évi költségvetési
törvényjavaslattal egyidejűleg benyújtani .

2. A munkáltatók, kifizetők bevallásban történő adatszolgáltatásának előírása lehetővé
teszi a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartólapon (NYENYI) teljesített
adatszolgáltatás megszüntetését. Az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerveknek azonban változatlanul biztosítaniuk kell saját területükön az ellátások
megállapításához szükséges adatok nyilvántartását . A nyugdíjbiztosítás céljait szolgáló
nyilvántartás több vonatkozásban is eltérő . Alapvető különbség, hogy az adatok
nyilvántartása, azok javítása nem korlátozódik az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII .
törvény (Art.) szerinti elévülési idő tartamához, hanem a teljes biztosítási jogviszony,
illetve az ellátásra jogosultság tartamát felöleli . E nyilvántartásnak továbbra is
biztosítania kell - ha korlátozottabb formában is - a kötelezettek irányából érkező
adatszolgáltatás befogadását, illetőleg az elévülési időn túl az adatok javítását, törlését .
Ennek megfelelően a módosító javaslat az igazgatási szerveket olyan nyilvántartási
rendszerek létrehozására, működtetésére kötelezi, amely biztosítja a feladatkörükbe
tartozó ellátások megállapításához, valamint a befizetések teljesítésének ellenőrzéséhez
szükséges adatokat.

3-4. A Tbj. 41 . §-a (1) bekezdésének és (3) bekezdése h) pontjának módosítását az
indokolja, hogy a Tbj .-nek az ellátások fedezetéről szóló 18 . §-a (1) bekezdésének a)
pontja és 19 . §-áriak (3) bekezdése egészségbiztosítási járulékról rendelkezik, nem pedig
természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékról. Ennek értelmében a
hivatkozott rendelkezésekből a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási járulékra
vonatkozó utalást törölni kell .

5. A foglalkoztató bejelentési kötelezettségének időpontja változik . A Javaslat az
adatszolgáltatásra kötelezett számára az eddigieknél korábbi időponthoz igazodóan teszi
kötelezővé az egészségbiztosítási igazgatási szervhez teljesítendő biztosítási jogviszony
kezdetére vonatkozó adat, illetőleg a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos adatváltozás
bejelentését. Így 2005. szeptember 1-jétől legkésőbb a biztosítási jogviszony első napját
megelőző napon teljesíteni kell a jogviszony létrehozására vonatkozó bejelentést . Ebből
következően a biztosította adatbázis . adatai gyakrabban frissülnek, az adatbázis
naprakészebbé válik, egyúttal az ellenőrzési tevékenységet hatékonyabban képes



segíteni . A szabályozás megszűnteti az OU főigazgatójának, illetőleg a MEP
igazgatójának azon jogosítványát, hogy a bejelentés teljesítésének határidejét legfeljebb
a tárgyhónapot követő hónap 20 . napjáig meghosszabbíthassa .

6. A módosítás a hatálybalépésre vonatkozó szabályokat egyszerűsíti, illetőleg a
paragrafus a Tbj. 47. § (1) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg az adatszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó átmeneti szabállyal egészül ki, mely egyértelművé teszi a
munkáltatók és kifizetők számára, hogy a 2005 . évre vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségüknek még a 2005 . december 31-én hatályos rendelkezések szerint - a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez -kell eleget tenniük .

Budapest, 2005 . június
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