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Magyar Országgyűlés
Foglalkoztatási és Munkaügyi .Bizottsag

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Aetyben

terjesztjük eló :
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Irományszám : ( ~Q~-l,W
Érkezett; 2006 NOV 3 0,

Tiszteit Elavk Asszony!

A Ffsi7szabály 34. §-árak. (i) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekczdésc alapján az egyes

szociális tárgyú törvények móáosftasárbl szóló T/13#15. szám-4 törvényjavaslathoz az alábbi

i aBcsotádá bizottsáizi módositó iavastat

kapcsolódó +bizottsdgl módosity javuslatnt

A törvényjavaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

A szociális igazgatásróll és szociális ellátásokról szóló 1993- évi IR. tótvény (a

továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdése u) raontia Ipontjának második mondata) helyébe a

kóvetkeziS .rend-Jkezés lég:

	jövedelem: elismertköltségekkel és a befizetési k6telezen-tsé ael esőkkentett

aa a szemé! ' ovedelemadóröl szólná ti]rvén szerint me atáro ott bel n h i1 va

keli fizetni .

Elismert költs ek fanönül a szemét ' '€ivedelemadóról szólni törvén ben elismert költsé
valanúnt a fizetett tartásdia . Ha a magánszemély, az e2yszerúsitett vállalkozói adó vasív
egyszer%isitett kőztebetvxselési laozzáiániláa alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
esökkenthetó a személyi aüvedel,emadórdi szo`ló.- törvény., szerint elismert kűltségnek minősülni
igazoltkiadásokkal,ermckhiaváb2aa bevétel 24 százalékáve'.Befizetési k4telezettsé
fiaősüla szcrnchf ülzs~elemadv. az es= zerűsitettvá.Ilalkozási adó. a magánszemélyt
terhe éi e--4 =rá-sített közteherviselési hozzáárulás e esz-se iztosítási hozzá`á s és
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külföldről származó vapvoni érték (bevétel) M%>petlenül attól. hop-v az adómentes vagy
adóköteles,

ab) az a bevétel, amily után az egyszerűsített vállalkozói adóról. 1 illetve az
közteherviselési hozzá'áruiásró1 szóló tervén szerint adót illetve hozzá'aruláste-, zerüsitett
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(„j Nem minősül jövedelemnek
aa) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a l akásfenntartási

tárnogafas, az adósságcsökkentési támogatás,
ab} a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 201A . §-a szerinti pénzbeli

támogatás, a Gyvt. 20IB. §-árak (4}{5) bekezdése szerinti pótlék, a nevel%szűlők számára
fizetett xrevelési díj és külön ellátmány,

cuf az anyasági támogatás,
ad) a tizenharmaduk havi nyugdíj,
ao a szeszélyes gondoskodásért f zetendá s ért, téritésl díj megállapztása kivételáve)

a súlyos mozgískorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági tapogatás,

a a foiaar1ó szervezet által az önkéntesnek külön tőrvény alapján biztosított juttatás ;"

INDOKOLÁS

A mólosító javaslat a tőrvényben használt jövedelem fogalmát pontosítja . Az egyszerűsített
vállalkozói adás illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájáratást fxzetd személyek
esetében a hatályos-szabályozás ugyanis nem rendelkezik arról, hogyan kell a jövedelmet
kiszázxtitaxfi. Ezt a Mán3osságot pótolja a mMositá javaslat szerinti rendeJkezí%s .

Budapest, 2006. novernber 30 .
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