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Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága a Házszabály 94 . §-ának (1)
bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T!17547 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat a HATODIK RÉSZ címe után a fejezet címe előtt a következő
megjelöléssel egészüljön ki :

„A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ
EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

VIII. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása"

2 . A törvényjavaslat 118 . §-a az alábbiak szerint módosuljon :
§ (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX . törvény (a továbbiakban :
Tbj .) 4 . §-a [k) pontjának 1. alpontja] a)pontjának 4. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában :
a) Foglalkoztató,-1
„4 . az álláskeresési járadékban . álláskeresési segélyben. keresetpótló juttatásban,

vállalkozói járadékban . valamint munkanélküli-járadékban . álláskeresést ösztönző
juttatásban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben (a továbbiakban együtt :

Bizottsági módosító javaslat



álláskeresési támogatás) részesülő biztosítottnak minősülő személy esetén az ellátást
folyósító szerv."

(2) A Tbj . 4 . §-ak)pontjának 1 . alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/E törvény alkalmazásában :

k) Járulékalapot képező jövedelem: /

„1 . a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban :
Szja tv.) szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló
tevékenységből származó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg számításánál
jövedelemként kell figyelembe venni, ideértve az Szja tv-ben szabályozott kis összegű
kifizetésből szárinazó jövedelmet is, továbbá az Szja tv . 69. §-a szerinti természetbeni
juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege
(ide nem értve az Szja tv. 69 . §-ának (10) bekezdése szerinti üzleti ajándék,
reprezentáció címén adott terméket és nyújtott szolgáltatást), az Szja tv . 71 . §-a szerinti
adóköteles béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott részének a személyi
jövedelemadóval növelt összege, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet
részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hivatásos
nevelőszülői díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj, a
felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott
borravaló (a továbbiakban: borravaló)."

[(2)] (3) A Tbj . 4 . §-ának n)-o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/E törvény alkalmazásában : l

„n) Tagságra kötelezett pályakezdő : az a természetes személy, aki
1 . 1998 . július 1 je és 2005 . december 31-e között hatályos rendelkezések

értelmében tagságra kötelezett pályakezdőnek minősült,
2 . Magyarországon első alkalommal létesít az 5 . §-ban meghatározott biztosítási

kötelezettséggel járó jogviszonyt, illetőleg ennek hiányában nyugellátás megszerzése
érdekében első ízben létesít a 34 . § (1) bekezdése szerinti megállapodást és ebben az
időpontban még nem töltötte be a 35 . életévét .

o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó : az a tagságra kötelezett
pályakezdőnek nem minősülő természetes személy, aki

1 . 1998 . január 1-je és 2005 . december 31-e között hatályos rendelkezések
értelmében önkéntes döntéssel taggá vált, vagy

2 . még nem töltötte be a 30 . életévét és a biztosítási kötelezettséggel járó 5 . §
szerinti jogviszonya, illetőleg a 34 . § (1) bekezdése szerinti érvényes megállapodása
vagy

3 . Magyarországon első alkalommal létesített biztosítási kötelezettséggel járó 5 . §
szerinti jogviszonya. illetőleg a 34 . § (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy

4 . harmadik állam állampolgára, illetőleg a hontalan személy, ha az 5 . § szerinti
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya . illetőleg a 34. § (1) bekezdése szerinti
megállapodása



fennállásának időtartama alatt pénztári tagságát írásban tett belépési nyilatkozatával
kezdeménvezi .

3 . A törvényjavaslat 119-120 . §-a maradjon el :

[119. § A Tbj. 11. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A biztosítás nem terjed ki:/

„b) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által a
Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott külföldinek minősülő

ba) 13. §-ban említett személyre, ha nemzetközi egyezmény másként nem
rendelkezik,

bb) harmadik állam állampolgárára ."

120. § A Tbj. a 16. § után a következő címmel és 16/A . §-sal egészül ki :

„Egészségbiztosítási ellátásra jogosultak

16/A . § A 39. § (3) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett személy
egészségbiztosítási ellátásra jogosult."]

4. A törvényjavaslat a következő 120 . §-sal egészüljön ki :

„120 . § A Tbj . 16 . ~-a (1) bekezdésének p) és r) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő t) ponttal egészül ki :

/Egészségüzvi szoláltatásra jogosult-az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13 . €
szerint egészsézü vi szoláltatásra jogosult személvekentúl-az, aki/

.,p)egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján
jogosult,
r) a 39 . § (2) bekezdése szerint egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett ."

. .t) után a központi költségvetés-a 26 . § (5) bekezdésének a -c	ont'ában
meghatározott személyeken túl-egészségbiztosítási járulékot fizet ."'

5 . A törvényjavaslat 127 . §-a maradjon el :

[127. § A Tbj . 39. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A 11 . § bb) alpontjában említett személy a járulékalapnak minősülő
jövedelme után a 19. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott mértékű
egészségbiztosítási járulékot havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig fizeti
meg, a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be, és a
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bevallásában adatot szolgáltat a járulék alapjáról és összegéről ."]

6 . A törvényjavaslat a következő 128 . §-sal egészüljön ki :

..128. § A Tbj . 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

.,44 .§ (1) A 4 . § szerintifoglalkoztató. az egyéni vállalkozó, valamint az 56/A .
szerintimunkavállaló, 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 az Art .
31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallásukban teljesítenek adatszolgáltatást az
állami adóhatósághoz .
(3) A foglalkoztató - adóazonosító számának közlésével - az illetékes

egészségbiztosítási szervnek bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított személyi
adatait, állampolgárságát. TAJ számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját,
megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, a FEOR
számot, 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 bejelentést az illetékes MEP-hez

a) a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napját
megelőző napon, választással létrejövő jogviszony, külföldi állampolgárságú
biztosított esetén, valamint ha a jogviszony nem előzetes megállapodás eredményeként
jött létre a biztosítási jogviszony első napját követő 15 napon belül, munkanélküli
ellátás esetén a tárgyhónapot követő hónap 12 . napjáig,
b) a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és 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 alá, ha az
OEP és területi igazgatási szervei a pénzbeli ellátások megállapításához az igénylő
adatait a foglalkoztatótól . illetőleg 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 (tagdíji
alapjául szolgáló jövedelemmel és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő
adótitok megismerésére jogosultak .
(5) Az OEP főigazgatója. illetőleg a MEP igazgatója a (3) bekezdésben

meghatározott bejelentés teljesítésének határidejét meghosszabbíthatja . legfeljebb a



tárgyhónapot követő hónap 20 . napjáig .'

7 . A törvényjavaslat 128 . §-ával megállapított Tbj . 51 . §-ának (1) bekezdése az
alábbiak szerint módosuljon :

,5 1 . § (1) A foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, az 5 . § (3) bekezdése alapján
járulékfizetésre kötelezett, valamint az 56/A. § szerinti munkavállaló (foglalkoztatott)
a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott, elszámolt) nyugdíjjárulék-alapot
képező jövedelme (összeg) alapján köteles a tagdíj összegét megállapítani és levonni,
az érintett magánnyugdíjpénztárnak a tárgyhónapot (az elszámolt hónapot) követő
hónap 12. napjáig bevallani és megfizetni . A központosított illetmény-számfejtési
rendszerbe tartozó központi költségvetési és a helyi önkormányzatok nettó
finanszírozásában részt vevő szervek esetében a tagdíjbevallás és -fizetés határideje a
tárgyhónapot (az elszámolt hónapot) követő hónap 20 . napja. A 24 . § (5) bekezdése
alapján történő elszámolásra tekintettel a tagdíjat a pénztártagság tényének igazolását
(dokumentálását) követő hónap 12 . napjáig, illetőleg-a központosított illetmény-
számfejtési rendszerbe tartozó központi költségvetési és a helyi önkormányzatok nettó
finanszírozásában részt vevő szervek esetében-20 . napjáig kell bevallani és
megfizetni .''''

8. A törvényj avaslat 129 . §-a az alábbiak szerint módosuljon :

,,129. § A Tbj . az 51 . § után a következő 51/A. és 518. §-sal egészül ki :

„51/A. § (1) A tagdíjbevallás a PSZÁF által meghatározott módon
a) minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus

dokumentumban, számítógépes hálózat útján (a továbbiakban : elektronikus
tagdíjbevallás), vagy

b) gépi adathordozón (mágneslemez, CD-lemez)
teljesíthető .
(2) A pénztárak az elektronikus tagdíjbevallást elektronikus dokumentum

formájában tartják nyilván. Az elektronikus tagdíjbevallás fogadását és nyilvántartását
úgy kell kialakítani, hogy abból a bevallási kötelezettség teljesítésének időpontja
megállapítható és a bevallás benyújtására kötelezettek részére a kötelezettség
teljesítésekor visszaigazolható legyen. A számítógépes hálózaton, elektronikus
dokumentum formájában előállított adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatban az
elektronikus aláírásról szóló 2001 . évi XXXV törvény (a továbbiakban : Eat .)
rendelkezései irányadóak .

(3) A gépi adathordozón teljesített bevalláshoz mellékelni kell a rögzített adatokból
előállított, összesített adatokat tartalmazó, kinyomtatott és cégszerűen aláírt adatlapot .

(4) A gépi adathordozón történő tagdíjbevallás a PSZÁF által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott számítógépes program felhasználásával, a kiadott

J
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adatszerkezetnek teljes egészében megfelelő formátumban teljesíthető . Elektronikus
tagdíjbevallás a PSZÁF által térítésmentesen - ideértve a számítógépes program
(szoftver) jogszabálykövető továbbfejlesztésének költségeit is - rendelkezésre
bocsátott szoftver felhasználásával teljesíthető és fogadható . Az elektronikus
tagdíjbevallás az Eat., valamint a PSZÁF által meghatározott követelményeknek eleget
tevő és az illetékes miniszter által kijelölt tanúsító szervezet által kibocsátott
tanúsítvánnyal rendelkező szoftverekkel is teljesíthető és fogadható .

(5) A foglalkoztató tagdíjbevallását adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, vagy
könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság (a
továbbiakban: könyvelő) ellenjegyezheti. A bevallást az (1) bekezdés a) pontja
esetében a könyvelő saját minősített elektronikus aláírásának alkalmazásával, az (1)
bekezdés b) pontja esetében aláírásával ellenjegyzi .

(6) A tagdíjbevallás (önellenőrzés) teljesítése során a foglalkoztató (egyéni
vállalkozó) helyett képviselője is eljárhat az Art . 7. §-ában foglalt rendelkezések
értelemszerű alkalmazásával .

(7) Az (1) bekezdéstől eltérően a magán-nyugdíjpénztári tagságából eredő
tagdíjfizetési kötelezettségére vonatkozó tagdíjbevallást (önellenőrzést) az egyéni
vállalkozó . az 5 . ~ (3) bekezdése, valamint az 56/A. § szerint kötelezett a PSZÁF által
közzétett, a tagdíjbevallásra rendszeresített nyomtatványon is teljesítheti . A PSZÁF
meghatározza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és formáját .
továbbá gondoskodik arról, hogy azok a kötelezettek számára megfelelő helyen és
időben álljanak rendelkezésre .

51/13. § (1) A magánnyugdíjpénztár a bevallás és a befizetés adatait bevallási,
befizetési időszakonként felülvizsgálja, a tagdíjtartozást, -túlfizetést kimutatja, a
bevallás elmulasztásának vagy hibás, hiányos benyújtásának tényét megállapítja, és
szükség esetén a kötelezettel egyeztetést kezdeményez. A felülvizsgálat
megállapításainak megfelelően

a) a bevallás elmulasztása esetén a bevallásra előírt határidőt követő második hónap
15-éig a bevallás pótlására,

b) a hibás vagy hiányos bevallás esetén a bevallás beérkezését magában foglaló
negyedévet követő második hónap 15-éig a hiba, hiányosság kijavítására,

c) tagdíjtartozás esetén a bevallás beérkezését macában foglaló negyedévet követő
második hónap 15-éig160 napon belül] a tartozás és a késedelmi pótlék megfizetésére

a felszólítás átvételét követő [8] 15 napos határidő kitűzésével szólítja fel a
kötelezettet. ha kötelezettségének a felszólító levél kiküldéséig nem tett eleget .

(2) Ha a kötelezett az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
kötelezettségének határidőben vagy az adóhatósági ellenőrzés kéréséig sem tesz eleget,
a magánnyugdíjpénztár - az elmulasztott, a hibás vagy hiányos bevallás adatainak,
valamint a pénztártag természetes azonosítóinak közlésével - ellenőrzést kér az állami
adóhatóságtól. Az ellenőrzések lefolytatását a pénztár negyedévente .. a bevallás
beérkezését_ illetőleg-a bevallás elmulasztása esetén-a bevallásra előírt határidőt
követő negvedév végéig kezdeményezi az adóhatóságnál .
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(3) Ha a kötelezett az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettségének
nem tesz eleget és a tagdíjtartozás összege az 5000 forintot meghaladja, a
magánnyugdíjpénztár - a pénztártag egyidejű értesítése mellett _kezdeményezi az
állami adóhatóságnál az adóhatósági megkeresés időpontjában fennálló tagdíjtartozás
és késedelmi pótlék összegének behajtását, a végrehajtási eljárás megindítását .
Amennyiben a tagdíjtartozás összege a késedelmi pótlékkal együtt az 5000 forintot
nem haladja meg, a tartozás rendezésére a magánnyugdíjpénztár a foglalkoztatót
évente egy alkalommal felszólítja . Az adóhatósági megkereséseket a pénztár
negyedévente , a bevallás beérkezését követő negyedév végéig küldi meg az állami
adóhatóságnak . A pénztártagsági jogviszony Mpt . 23 . § (1) bekezdése szerinti
megszűnése esetén az adóhatósági végrehajtást a kötelezettre irányadó (1)
bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő 30 napon belül kell
kezdeményezni.

(4) A magánnyugdíjpénztár behajtási, végrehajtási eljárást az általa nyilvántartott,
lejárt esedékességű és végrehajtható okiraton alapuló tartozásra kezdeményezhet . A
magánnyugdíjpénztár megkeresése az Art . 145 . §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján
végrehajtható okiratnak minősül .

(5) A tagdíjkövetelést a magánnyugdíjpénztár a felszámolás során hitelezői
igényként érvényesíti . A hitelezői igény benyújtása akkor mellőzhető, ha a
felszámolási eljárás kezdeményezését közvetlenül megelőzően az adóhatóság által
lefolytatott eredménytelen végrehajtási eljárás megállapításai szerint valószínűsíthető,
hogy a pénztár követelésének a nyilvántartásba vételéért fizetendő összeget elérő
megtérülése sem várható . A felszámolási eljárás során a pénztár a követelésről nem
mondhat le, ha ezt megelőzően a tagdíjtartozás végrehajtását - az 5000 forintot meg
nem haladó tartozás kivételével - az adóhatóságnál nem kezdeményezte .

(6) A felszámolási eljárás, végelszámolás alatt álló foglalkoztató nál [záró magán-
nyugdíjpénztári tagdíjbevallását a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló törvény záró adóbevallásra vonatkozó rendelkezései
szerint kell teljesíteni. A záró magán-nyugdíjpénztári bevallás benyújtását
követően] az állami adóhatóság az Art. 92 ._§ (4) bekezdése szerinti ellenőrzés[t]e
[végez] során a tagdíj-kötelezettséget is vizsgálja .

(7) Ha a magánnyugdíjpénztár a foglalkoztató tagdíjbefizetését érintő felülvizsgálat
során megállapítja, hogy a tagdíj, a késedelmi pótlék, az önellenőrzési pótlék és a
bírság számlán tartozás és túlfizetés is mutatkozik, az egyes számlák közötti rendezés,
átvezetés érdekében - a tartozás rendezésére történő felszólítással egyidejűleg -
nyilatkozatra szólítja fel a befizetésre kötelezettet . Ha a foglalkoztató a pénztár
felszólítására az adott határidőn belül nem válaszol, a pénztár jogosult az egyik
számlán lévő túlfizetést a másik számlán lévő tartozás rendezésére átvezetni .

(8) Az (1) és (7) bekezdésben meghatározott írásbeli felszólítás kézbesítésére a
hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .

(9) Az adóhatósági megkeresések részletes szabályait kormányrendelet határozza
meg .

(10) Ha a pénztártag tagsági jogviszonya az Mpt . 23 . § (1) bekezdésének a) pontja
alapján az adóhatósági eljárás lezárása előtt megszűnik, a megkereső
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magánnyugdíjpénztár az átlépés időpontjáról és a hatósági eljárásban a megkereső
helyébe lépő jogosult pénztár adatairól 3 munkanapon belül értesíti az állami
adóhatóságot.

(11) Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe történő visszalépése miatt már nem áll fenn, a pénztártagsági
jogviszony idejére járó, meg nem fizetett tagdíj, bírság, pótlék összege tekintetében a
pénztár nyilatkozata alapján, az általa kezdeményezett ellenőrzési, behajtási,
végrehajtási eljárást az állami adóhatóság a Nyugdíjbiztosítási Alap javára folytatja le .
Ez esetben a magánnyugdíjpénztár a visszalépett tag egyéni számláján a tagsági
jogviszony megszűnése napján nyilvántartott követelés tagdíjkiegészítéssel csökkentett
összegét utalja át a 45 . § (4) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap részére .""

9 . A törvényjavaslatban a HETEDIK RÉSZ címét követő fejezet megjelölése az
alábbiak szerint módosuljon :

„[XI.] IX. FEJEZET

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény
módosítása "

10. A törvényjavaslat 147 . §-a előtti fejezet megjelölése az alábbiak szerint
módosuljon :

„[XII .] X. Fejezet

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi LXXXII. törvény
módosítása "

11 . A törvényjavaslat 177 . §-a az alábbiak szerint módosuljon :

[177 . § Az Artmód. 63. §-ával megállapított Tbj . 44. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :
„(2) A nyilvántartásra kötelezettek a 41 . § (3) bekezdése szerinti adatokról az Art .
31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásukban teljesítenek adatszolgáltatást
az állami adóhatósághoz."]

,.177 . ~ A Tbj . 44. e-ának-az Artmód. 63 . ~-ával megállapított- (1)-(2)és (4)
bekezdése nem lép hatályba ."

12. A törvényjavaslat 180 . §-a következők szerint módosuljon :
180 . § (1) A törvény

a) hatálybalépésével egyidejűleg a Tbj . 4 . §-a i) pontjának 1 . alpontja a
„ me azetésével, nyilvántartásával, " szövegrész után kiegészül „ a bevallásban
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teljesítendő adatszolgáltatással, " szövegrésszel . 4 . alpontjábanaz„51.§-ának"

szövegrész helyébe az ,51-511R§-ának"szövegrész lép. 5 . §-a (1) bekezdésed)
pontjának „a keresetpótló juttatásban, sunkanélküli-járadékban, vállalkozói

.járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, álláskeresést ösztönző juttatásban
(a továbbiakban: munkanélküli ellátásban) részesülő személy, továbbá az ellátások
igénybevételének időtartamára az a személy, akinek a"szövegrésze helyébe ,az
álláskeresési támogatásban részesülő személy, továbbá az ellátások igénybevételének
időtartamára az a személv, akinek az álláskeresési járadék, "szövegrész lép, 8 . §-a c)
pontja ,az ügyvéd" szövegrész után kiegészül „ , a közjegyző " szövegrésszel, 16 . §-a
((1) bekezdés b) pontjának „egészségbiztosítási ellátások" szövegrésze helyébe az
„egészségügyi szolgáltatások"] (3)bekezdésének ,o) és s) pontja"szövegrésze
helyébe az „o),s) és t) pontja" szövegrész léé , 21 . §-a b) pontjának „szerint tételes

egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett" szövegrésze helyébe a „szerinti"

szövegrész, 22 . §-a (1) bekezdésének„a munkanélküli-ellátás"szövegrésze helyébe
„az álláskeresési támogatás"szövegrész lép, 24 . ~-a (5) bekezdésének a„pótbevallás
benyújtásával"szövegrésze helyébe ,az 51 . '(1) bekezdése szerint vallja be és a

bevallásbenyújtásával"szövegrész lép . (7) bekezdésének a ,(pótbevallásra)"

szövegrésze helyébea ,(bevallásra)"szövegrész,a ,(Pótbevallás)"szövegrésze
helyébe a	,(bevallás)"	 szövegrész lép, 26. §-a (2) bekezdésének„Amunkanélküli-

ellátásban"szövegrésze helyébe„Azálláskeresési támogatásban"szövegész lép, (3)

bekezdése második mondatának „negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12 .

napjáig" szövegrésze helyébe .az 51-51/A . §-ban foglaltak szerint" szövegrész, 29/A .
§-a (3) bekezdése második mondatának „ az eva bevallásával " szövegrésze helyébe „ a

(harmadik negyedévreJnovemberhónapra vonatkozó .járulékbevallásával" szövegrész
lép, 34 . §-a (10) bekezdésének a „devizakülföldinek" szövegrésze helyébe a
„külföldinek" szövegrész lép, 39 . §-a (2) bekezdésének az„s) pontja"szövegrésze
helyébe az ,s)-t)pontja" szövegrész lép. a bekezdésnek az ,és a tárgyhónapot
megelőző hónap első napján érvényes minimálbér harminc százalékát, illetőleg
naptári napokra annak harmincad részét elérő jövedelemmel rendelkezik, köteles
havonta, az előzőekben meghatározott" szövegrésze helyébe „köteles havonta, a
tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes" szövegrész lép, 41 . ~-a (3)
bekezdése k) pontjának a .munkanélküli-ellátás" szövegrésze helyébe az
,,álláskeresési támogatás"szövegrész lép, 45 . §-ának (1) bekezdése a „pénztártaggá
válásától" szövegresz utan a „, tovabba uj biztositasi jogviszonya letesitesetol
szövegrésszel egészül ki, 53 . § (1) bekezdésének „ 51 . '' (8) bekezdésének"

szövegrésze helyébe .,51 . ,' (7) bekezdésének" szövegrész lép, 56 . § (3) bekezdésének
„ [51. ' (7) bekezdés] " szövegrésze „ [51 l/B.' (3) bekezdés] " szövegrészre változik,

b) hatálybalépésével egyidejűleg az Eho . 7 . §-a (1) bekezdésének e) pontjában az
„ (1) bekezdésének" szövegrész helyébe a ,(2) bekezdésének" szövegrész lép, a
bekezdés g) pontja az „ügyvédnek" szó után kiegészül a,, , közjegyzőnek" szóval,

c) kihirdetését követő 8 . napon a Tbj . 24 . §-a (1) bekezdése harmadik mondatának
,,természetbeni juttatás értéke" szövegrésze helyébe „természetbeni juttatás
adóalapként szegállapított értékének személvi jövedelemadóval növelt összege"
szövegrész lép : e rendelkezést visszamenőlegesen 2005 . szeptember 1-jétől kell
alkalmazni .
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(2) Hatályát veszti

a) a törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Tbj . 4. §-ak)pontja 2 . alpontjának„a
foglalkoztatóáltalkülföldönfoglalkoztatottbiztosítottésaMagvarKöztársaság
területén biztosítással járó fogviszonyban álló külföldi személv esetén"szövegrésze, 5 .
§-a (2) bekezdésének „- ide nem értve a gazdasági társaságok társas vállalkozónak
minősülő üzletvezetőit, ügyvezetőit -" szövegrésze, 26 . § (3) bekezdése negyedik
mondatának „magába foglaló negyedévet" szövegrésze, 27 . §-a (2) bekezdésének „a)
vagy b) pontja" szövegrésze, 30 . §-a (3) bekezdésének ,az eva (eva előleg)
megfizetésére és bevallására"szövegrésze, a bekezdés második mondata, 32 . §-a, 42 .
§-a (4) bekezdésének „- a TAJ-szám kivételével -" szövegrésze, a bekezdés utolsó
mondata, 45 . §-ának (2) bekezdése, valamint 48 . §-a,

b) a törvény kihirdetését követő 8 . napon a Tbj . 34. §-ának (3) bekezdése, 34 . §-a
(4) bekezdése első mondatának „és (3)" szövegrésze, 35 . §-ának (7) bekezdése,

c) 2006. november 1 jétöl az Eho . 6-9. §-a, 11 . §-ának (1) bekezdése .

(3) Nem lép hatályba az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről
szóló törvények módosításáról rendelkező 2004 . évi CI. törvény 238 . §-ának (1)
bekezdése .

(4) A Tbj . 34 . §-a (3) bekezdésének e törvény kihirdetését követő 8. napjáig
hatályos rendelkezése alapján megkötött megállapodások a törvény kihirdetését követő
6 . hónap első napjával megszűnnek . A Tbj . 34. §-a (3) bekezdésének hatályon kívül
helyezése nem érinti a folyamatban lévő ellátásokat .

(5) Az e törvénnyel megállapított járulékokat a törvény hatálybalépését követő
időszakra juttatott (megszerzett) jövedelmek után kell megfizetni . [Az e törvénnyel
megállapított Tbj. 39. §-ának (3) bekezdését a törvény hatálybalépését követően
létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni .] A 2005 . évre benyújtott
járulékbevallásokra a 2005 . december 31-éig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni .
A magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallásával kapcsolatos, 2006 . január 1 . napját
megelőző időtartamra vonatkozó pótbevallást, önellenőrzést a 2006 . január 1-je előtt
rendszeresített nyomtatványokon vagy adatszerkezetben kell teljesíteni . Amennyiben a
foglalkoztató az adott maQánnvu2díjpénztárhoz10 főnél kevesebb pénztártag után
kötelezett bevallásra. 2006-ban lehetősége van a tagdíjbevallás (önellenőrzés) PSZÁF
által közzétett, erre a célra rendszeresített nvomtatványon történő teljesítésére .

(6) Az e törvénnyel megállapított százalékos mértékű ezészsézüayi hozzájárulás-
fizetési kötelezettség a magánszemélyt a 2006 .január l-jétől kezdődő időszakra
juttatott . megszerzett jövedelmek után terheli .A vállalkozói osztalékalap után a
százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a 2005 . évre vonatkozóan
megállapított vállalkozói osztalékalapra, a társas vállalkozás által a 2005-ben kezdődő
üzleti évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében -az említett
vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék, részesedés alapján - a
kötelezettségek között kimutatott összegből a tagja (részvényese, alapítója),
tulajdonosa részére 2006 . december 31-éig kifizetett osztalék után-ideértve a külföldi
állam joga szerint osztaléknak minősülő jövedelmet is - nem kell megfizetni .

[(6)]~7) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető járulékok 2006 . január
1-jét megelőző bevallási időszakra vonatkozó bevallására az e törvény
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hatálybalépéséig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni . A 2006 . októberére
esedékes tételes egészségügyi hozzájárulás megállapítására, megfizetésére és
bevallására a 2006 . november l-jéig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni .

[(7) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést visszamenőlegesen 2005 .
szeptember 1-jétől kell alkalmazni .]

(8) Az állami adóhatóság a 2004 . évi adatok alapján kifizetőnek, munkáltatónak
minősülő adózók adószámát, továbbá az Art . 16. §-a (3) bekezdésének a), b), e) és h)
pontjaiban foglalt adatait-külön megállapodásban foglalt módon-átadja az OEP
részére. Az adatok átadására a Tbj . 41 . §-ának (3) bekezdésében meghatározott
adatszolgáltatás fogadásához szükséges nyilvántartás létrehozása érdekében kerül sor ."

13 . A törvényjavaslat a következő 181 . §-sal egészüljön ki :

..181 . § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény 46/B . §-ának-a Bérgarancia
Alapról szóló 1994 . évi LXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. valamint
a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991 . évi IV. törvény módosításáról rendelkező
2005 . évi CV. törvény 15 . §-ával megállapított-(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

.,(2) Az egyéni vállalkozó a vállalkozói járulékot az (1) bekezdésben meghatározott
járulékalap figyelembevételével havonta a tárgyhónapot követő hónap 12-éig fizeti
meg az állami adóhatóságnak úgy, hogy a járulékalap éves szinten-tekintettel a Tbj .
29 . §-ának (4) bekezdésében foglaltakra-elérje legalább a minimálbér naptári évre
számított összegét. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói járulékot az Art . 31 . § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint valljabe."''

14 . A törvényjavaslat a következő 183 . §-sal egészüljön ki :

..183 . § (1) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005 . évi
LXXXII. törvény a következő 51 . §-sal egészül ki :

.51 . § Ha az értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési vagy eladási jog alapítása
tárgyában kötött megállapodást 2005 . augusztus 31-éig írásba foglalták. a
magánszemély által a jog 2008 . augusztus 31-éig történő gyakorlása révén megszerzett
jövedelem társadalombiztosítási járulékkötelezettségét a 2005 . augusztus 31-éig
hatályos rendelkezések szerint kell megállapítani .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést visszamenőlegesen 2005 . szeptember
1-jétől kell alkalmazni .''"
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Indokolás

1 . Szövegpontosító javaslat: a HATODIK RÉSZ címe után a törvényjavaslat kiegészül
a VIII. Fejezet megjelöléssel .

2 . A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi
IV . törvény módosításáról rendelkező 2005 . évi LXX. törvény alapján az
álláskeresőket megillető támogatások jogosultsági feltételei mellett az ellátások
elnevezései is változnak . A 2 . és a 12. pontban foglalt javaslat a jogszabály-módosítás
miatt szükséges átvezetéseket tartalmazza .

3 ., 5 . Az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében indokolt a harmadik állambeliek
társadalombiztosítási jogállásával kapcsolatos hatályos szabályok fenntartása .

4. Az indítvány az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak meghatározását (Tbj . 16. §)
javasolja kiegészíteni azon személyi körrel, akik után a központi költségvetés - a Tbj .
26. §-a (5) bekezdésében említett személyeken túl - egészségbiztosítási járulékot fizet,
megteremtve ezáltal a hajléktalanok, mezőgazdasági őstermelők természetbeni
egészségügyi ellátásra való jogosultságának jogalapját .
A Tbj . 16 . § (1) bekezdésének r) pontját érintő javaslat alapján a 11%
egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett személy - minimálbér 30%-át elérő
jövedelemmel nem rendelkező - eltartott hozzátartozójának természetbeni
egészségügyi ellátásra való igénye megszűnik . Ennek indoka az, hogy az új szabályok
alapján a Tbj . 39. § (2) bekezdésében meghatározott, 11% egészségbiztosítási járulék
fizetésére kötelezett személy jövedelme mértékétől függetlenül válik a minimálbér
alapulvételével történő járulékfizetésre kötelezetté. E kötelezettség előírása
ugyanakkor megteremti e személyi kör természetbeni ellátásra való jogosultságát is,
mely intézkedést az indokolja, hogy a jövőben megszűnik a lehetősége annak, hogy a
belföldi személy egészségügyi szolgáltatás, illetőleg egészségbiztosítási ellátások
megszerzésére megállapodást kössön .

6., 11 . A foglalkoztatói bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 2005 .
szeptember 1-jétől jelentősen megszigorodtak . Számos foglalkoztatónál a jelenleg
hatályos szabályok szerinti kötelezettség nem teljesíthető, mivel a biztosított
bejelentése objektív körülmények miatt lehetetlen a biztosítási jogviszonyt megelőző
napon (p1. a választással létrejövő jogviszonyok esetében) .
Külföldi állampolgárságú biztosított esetében a jogviszony létrejöttét megelőző napon
történő bejelentésnek akadálya, hogy a TAJ szám megállapítására 15 napnál korábban
nem kerülhet sor, munkanélküli ellátás esetén pedig az ellátás elbírálása hosszabb időt
(kb. 1 hónapot) igényel .
A pénzbeli ellátások biztosítása érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy a
foglalkoztatótól közvetlenül kért, az ellátás megállapításához szükséges adatoknak az
egészségbiztosítási igazgatási szerv által történő igénylése ne essen az ismételt
adatkérés tilalma alá .
Adminisztratív okoknál fogva számos foglalkoztatónál (p1 . a MÁK és a hozzá hasonló
szervezetek elszámolását magában foglaló rendszerek) nehézséget okoz a biztosított
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bejelentésére előírt határidő teljesítése . ezért szükséges a határidő
meghosszabbításának engedélyezési jogát a MEP igazgatók és az OEP főigazgatója
számára biztosítani .
A Tbj . 44 . §-ának javasolt módosításával az adózás rendjéről szóló törvény
módosításáról rendelkező 2005 . évi LXXXV . törvény 63 . §-a nem lép hatályba .

7 . A költségvetési szervek központosított bérszámfejtését végző, e tekintetben
munkáltatónak minősülő adózó a járulékokat a rá vonatkozó külön szabályok szerint
vallja be és fizeti meg . A járulékkötelezettség teljesítésére irányadó rendelkezésekkel
indokolt összhangba hozni a magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésének és bevallásának
határidejére vonatkozó szabályokat .
Amennyiben a magán-nyugdíjpénztári tag biztosított után a foglalkoztató 8,5
nyugdíjjárulékot fizet (és tagdíjat nem), az adóhatósággal köteles elszámolni, és a meg
nem fizetett tagdíjat pótbevallás benyújtásával egyidejűleg kell rendeznie . Az e
pontban és a 12 . pontban foglalt javaslat alapján egyértelművé válik, hogy az utólagos
elszámolások kapcsán nem történik a foglalkoztató részéről mulasztás, így sem
mulasztási bírság kiszabásának, sem késedelmi pótlék fizetésének nincs helye .

8. A magán-nyugdíjpénztári tagok védelme érdekében indokolt az adóhatósági
megkeresések határidejének pontosítása . A foglalkoztatói kötelezettségek teljesítésére
a tagnak nincs ráhatása, ezért szükséges pontosan előírni, hogy a foglalkoztató
mulasztása esetén a pénztár mikor köteles az adóhatóság felé intézkedni . Ilyen előírás
hiányában a tagdíj meg nem fizetése miatti felelősség a pénztárra és az adóhatóságraa
hárulhatna. Az átlépő pénztártagok esetében az átlépések mielőbbi realizálása
érdekében indokolt rövidebb határidőt előírni .
Tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztató tagdíjbevallását,
így az utolsó (záró) bevallását is a magánnyugdíjpénztár felé teljesíti, elégséges arról
rendelkezni, hogy az adóhatóság az Art . 92 . § (4) bekezdés szerinti ellenőrzése során a
tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését is vizsgálja .

9-10. Szövegpontosító javaslat : az eredeti XI. és XII . Fejezet számozása IX. és X .
Fejezet számozásra változik .

12 . A záró rendelkezéseket érintően a javaslat a jogszabályi környezet változása miatt
szükséges átvezetéseket, valamint átmeneti szabályokat tartalmazza :

Az egyéni vállalkozó vállalkozói járulékfizetési és -bevallási kötelezettségére
vonatkozó rendelkezéseket indokolt összhangba hozni a társadalombiztosítási
járulék megfizetésével és bevallásával kapcsolatos szabályokkal annak
érdekében .. hogy az egyéni vállalkozókra - ideértve az eva adózó egyéni
vállalkozókat is - egységes eljárási szabályok vonatkozzanak .

A javaslat visszamenőleges hatállyal rendelkezik arról, hogy nem kell
megfizetni a 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot a
természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi
jövedelemadóval növelt összege után .



A Tbj . 4. §-a k) pontjának módosításával általánosan érvényesül az a szabály,
hogy amennyiben a biztosított (p1. egy külföldi állampolgár a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezmények alapján) nem rendelkezik járulékalapot
képező jövedelemmel, a munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben
meghatározott személyi alapbér illetőleg díj képezi a járulék alapját .

Az elektronikus tagdíjbevallásra való áttérés miatt 2006 . évben indokolt
fenntartani annak lehetőségét, hogy amennyiben a foglalkoztató az adott
magánnyugdíj pénztárhoz 10 főnél kevesebb pénztártag után kötelezett
bevallásra, e kötelezettségét papír alapon is teljesíthesse .

A javaslat az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségre vonatkozóan
átmeneti szabályt állapít meg, melynek alapján a vállalkozói osztalékalap után a
százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a 2005 . évre vonatkozóan
megállapított vállalkozói osztalékalapra, a társas vállalkozás által a 2005-ben
kezdődő üzleti évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített
mérlegében - az említett vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék,
részesedés alapján - a kötelezettségek között kimutatott összegből a tagja
(részvényese, alapítója), tulajdonosa részére 2006 . december 31-éig kifizetett
osztalék után - ideértve a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő
jövedelmet is - nem kell megfizetni .

Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII . törvény 52 . §-ának (7) bekezdésében
meghatározott - az állami adóhatóság által az OEP számára teljesítendő -
adatszolgáltatás OEP részéről történő fogadása feltételrendszerének megfelelő
megteremtése érdekében elengedhetetlenül szükséges az adatszolgáltató
kifizetők, munkáltatók pontos beazonosítása . Ehhez szükséges a 2004 . év során
kifizetőnek, munkáltatónak minősülő adózók azonosító adatainak OEP részére
történő átadása .

13 . Az Eva. törvénnyel és az adózás rendjéről szóló törvénnyel való összhang
megteremtése érdekében indokolt a vállalkozói járulék bevallására, megfizetésére
vonatkozó szabályok módosítása .

14. Amennyiben az értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési vagy eladási jog alapítása
tárgyában született megállapodást 2005 . augusztus 31-éig írásba foglalták, a jog
gyakorlásából - ezen időponttól számított legfeljebb három éven belül - keletkező
jövedelem járulékkötelezettségét indokolt a Tbj . 2005 . augusztus 31-éig hatályos
szabályai szerint elbírálni .

Budapest, 2005 . október .,
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