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A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ szóló, TI] 7700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - a TI] 77001856. számú módosító javaslathoz kapcsolódva

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslatot a következő új 94. §-sal és az azt megelőző címmel javaslom kiegészíteni:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a mazánnvu£díira iozosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéró7 szóló 1997, évi LXXX. törvény módosítása

Kapcsolódó módosító javaslat!

94. §

(1)A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra iogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj .) 27. §-ának (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)A társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után a 19 . § (1) bekezdésében
mezhatározott társadalombiztosítási iárulékot fizet . A társadalombiztosítási járulék alapig : a
társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt)
járulékalapot képező jövedelem, de legalább havi átlagos szinten a tárgyhónapot megelőző
hónap első napión érvényes minimálbér másfélszerese, a minimálbért el nem érő járulékalap
esetén a minimálbér. Ha a járulékfizetési kötelezettség ezy teljes na tap'ri hónapon át nem áll
fenn, egy naptári napra a járulékalap, illetőleg az előzőek szerint meghatározott minimálbér
összegének harmincad részét kell fizyelembe venni ."

(2) A Tbj . 28 . §-ának(1)-(2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A 27.§-banmeghatározott járulékalap alsó és a 24 .§-banmeghatározott felső határát
azzal az időszakkal arányosan (a minimálbér, illetőleg a minimálbér másfélszeres összegének
harmincad részévei, illetve a járulékfizetési felső határ napi összegével) csökkenteni kell,
amely alatt a társas vállalkozó



a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási
díiban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díiban
részesül-kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az
ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,

b)fogvatartott,

c) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként a kamarai tagság szünetel .

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes
tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra
az előzőek szerinti minimálbér másfélszeres összegének, illetőleg a minimálbér harmincad
részét kell alapul venni . A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) bekezdésben
meghatározott időtartamok na tp ári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi
összegének szorzatával . Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a társas vállalkozó
biztosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg ."

(3) A Tbj . 29. §-árvak (1)-(2), (4)-(5) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)Abiztosított egyéni vállalkozó az Szja törvény 16 . §(4)bekezdésében meghatározott
vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de legalább a
tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresének, a
minimálbért el nem érő járulékalap esetén a minimálbérnek megfelelő összeg után a19. § (1)
bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet .

(2)A tételes átalányadózó esetében a társadalombiztosítási járulék alapja a minimálbér
másfélszeresének a minimálbért el nem érő 'árulékala esetén a minimálbérnek me felelő
összeg."

„(4)Az egyéni vállalkozó az (1) bekezdés szerinti minimálbér alapulvételével nem köteles a
társadalombiztosítási járulékot, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az
időtartamra, amelynek tartama alatt

a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási
díiban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díiban
részesül-kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az
ápolási díj folyósításának tartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,

b)fogvatartott,
c) az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, ha kamarai tagságát szünetelteti,
d) a (6) bekezdésben említett egyéni vállalkozó keresőképtelen .

(5)Amennyiben a(4)bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes
tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra
a minimálbér, illetőleg a minimálbér másfélszeres összegének harmincad részét kell alapul
venni. A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell a(4)bekezdésben meghatározott
időtartamok na tp ári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával .
Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap
közben kezdődött vagy szűnt meg ."

„(7)A tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó a járulékfizetési kötelezettségének kezdő
évében a 19 . § (1)-(3) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a
tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresének megfelelő



összege, a minimálbért el nem érő járulékalap esetén a minimálbér összege után fizetimeg .
Ez a rendelkezés nem alkalmazható a (6) bekezdésben említett egyéni vállalkozóra ."

(4) ATbi .29/A.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó(továbbiakban : eva adózó)
biztosított egyéni vállalkozó a 19. §(1)-(3)bekezdésében meghatározott járulékokat-a 29.§-
banmeghatározott járulékalaptól eltérően-a tárgyhónapot megelőző hónap első napján
érvényes minimálbér másfélszeresének megfelelő összeg, a minimálbért el riem érő
járulékalap esetén a minimálbér után fizeti meg ."

(5) ATbj . 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)Az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot és
a nvugdí járulékot a 29 .§-banmeghatározott jövedelme után havonta, a tárgyhónapot követő
hónap 12-éig köteles megfizetni úgy, hogy ezeknek alapja -a 29 . § (6) bekezdése szerinti
egyéni vállalkozó kivételével-éves szinten legalább elérje a minimálbér másfélszeres
összegének, a minimálbért el nem érő járulékalap esetén a minimálbér naptári évreszámított
összegét, járulékbevallása kötelezettségének az Art . 31 . § (2) bekezdése szerint havonta tesz
eleget."

INDOKOLÁS

A hatályos rendelkezések szerint a társas vállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók a
társadalombiztosítási járulékokat legalább a minimálbér figyelembe alapulvételével kötelesek
megfizetni . A vállalkozások összességében kevesebb járulékot fizetnek, mint a foglalkoztatottak,
holott kereseti, jövedelmi viszonyaik alapján ez nem indokolható . Ennek a visszás helyzetnek a
kiküszöbölése érdekében a módosító indítvány javaslatot tesz arra, hogy a vállalkozói kör
egésézségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátásainak alapja a magasabb járulékfizetési
kötelezettség alapján növekedjen. Azok a vállalkozók, akaknak járulékalapot képező jövedelme
nem éri el a minimálbért, továbbra is a minimálbér alapulvételével kötelesek a járulékokat
megfizetni .

Budapest, 2005 . december
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