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1 . A törvényjavaslat 3 . §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki :

Bizottsági módosító iavaslat

(4) A legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására tekintettel igénybe
vehető járulékkedvezmény érvényesítése céljából a munkáltató a foglalkoztatás kedvezménnyel
érintett időtartama alatt negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig-az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal elektronikusan - a
kedvezménnyel érintett munkavállalónként, havi bontásban adatot szolgáltat az állami
adóhatóságnak
a) a munkavállaló részére kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem után a

kedvezmény figyelembevétele nélkül számított társadalombiztosítási és munkaadói járulék
alapjáról és összegéről, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás számított összegéről,

b) a kedvezmény érvényesítése alapján ténylegesen befizetett társadalombiztosítási és
munkaadói járulék alapjáról és összegéről, valamint
c) részmunkaidős foglalkoztatás esetén a részmunkaidőnek a teljes munkaidőhöz viszonyított

arányáról .



2.A törvényjavaslat 14 . §-a a következők szerint módosul :

14. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény 26. §-a a következő [(9)]	
bekezdéssel egészül ki :

„[(9)]	 A mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint civil szervezetek a 19 . § (1)
bekezdés szerinti társadalombiztosítási járulékot a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele
érdekében szükséges intézkedésekről szóló külön törvényben foglaltaknak megfelelően fizetik
meg.
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3. A törvényjavaslat 17. §-a a következők szerint módosul :

17 . § [(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közalkalmazott korengedményes
nyugdíjazásával kapcsolatban a munkáltató által a társadalombiztosítás részére befizetett
összeg pályázat alapján történő visszatérítése feltételeit, mértékét és a pályázati eljárás
rendjét rendeletben szabályozza.]

[(2)] Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter, hogy
a) a legalább három hónapig nyilvántartott álláskereső mikro-, kis- és középvállalkozás,

valamint civil szervezet által [legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső] történő
foglalkoztatásának részletes feltételeit, és az ahhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének
részletes szabályait.,

b) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, valamint a Munkaerőpiaca Alap, a
Nyugdíibiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti elszámolás tartalmát és részletes
szabályait
együttes rendeletben megállapítsa .

[(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
és a Munkaerőpiaca Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint az Egészségbiztosítási Alap
közötti elszámolás tartalmát és részletes szabályait a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszterrel egyetértésben meghatározza .]

Indokolás

1 . A javaslat szerint a kedvezményezett foglalkoztató a járulékkedvezmény érvényesítése
érdekében a foglalkoztatás kedvezménnyel érintett időtartama alatt (legfeljebb egy évig)
negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatásra köteles az állami adóhatóság felé . Az adatszolgáltatás
a társadalombiztosítási járulék, valamint a munkaadói járulék alapjára és összegére, a tételes
egészségügyi hozzájárulás összegére, a ténylegesen teljesített befizetésekre, valamint
részmunkaidős foglalkoztatás esetén a részmunkaidő tartamára terjed ki .

2. A törvényjavaslat 14 . §-a a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX . törvény 26 . §-át új (9) bekezdéssel
egészítené ki, a törvénynek azonban 2006 . január 1-jétől - a 2005 . évi CXX. törvény 14 . § (2)
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bekezdésébe foglalt módosítás miatt - már lesz (9) bekezdése, ezért a bekezdés számozását
módosítani kell .

3 . A közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos, munkáltatót megillető
visszatérítés feltételeinek meghatározására adott felhatalmazó rendelkezés elhagyása azért
szükséges, mert e rendelkezés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/1770 sz.
törvényjavaslathoz módosító javaslatként benyújtásra került. A jelen módosító javaslat e
koherenciazavar kiküszöbölését célozza .
Az ugyanazon tárgykört érintő rendelkezéseket indokolt egy jogszabályba foglalni, ezért a
javaslat szerint az alapok közötti elszámolást is a pénzügyminiszter, valamint a
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter együttes rendeletében kell meghatározni . Erre
tekintettel a 17 . § (2)-(3) bekezdésének összevonására kerül sor.

Budapest, 2005 . december 8.
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