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Foglalkoztatási és munkaügy i
Bizottság

Eizatts i módosító javasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak
Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt :Elnök Asszony!

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (I) bekezdése,
valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról szóló .T/6e547 számú törvényjavrxslatlxaz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elá:

Javasoljuk a törvényjavaslatot új 45 .§-al — az Fbrt . új alcimmel és új (4) és (5) bekezdéssel
kiegészíteni

„4S . § e z Fbrt . alcímmel és 1%j 4-5. &;sal e észül

„hfunkalselvmestartd mikro- és kisvállalkozási iáru/.ékkedvezménv

„4 .. § (Il A munkaheiy eytartó mikro- és kisvállalkozási járulékkedvezmén y
program szerinti jarulékkedverrnény célra a mikro- éskisvállalkozások munkahelyteremt ő
és munkahelymegtartó szerpónek növelése .

(2) A munkahelymegtartó mikro- és kisvállalkozási iárulékkcdvezsnény program
keretében pályázat alanj .	 rendelkezésre állóoénzűgYi keret mértékéig-
járulékkedvezmény illeti meg a programba belévés évét megelőző évben legalább 2, d e
legfeljebb 49 fő éy_es átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező, az Mt.
hatálya alá tartozó . e tösrvénv I . §-anak a} pontjában meghatározott és a kis és
középvállalkozásokról , fejlődésűk támogatásáról 2004 . évi XXXIV. torvény szerínt mikro-
és kisvállalkozásnak minősülő, legalább 6 hónapja működő munkáltatót, ha a 2_. a -c
pontjában meghatározott álImskeresót vesz fel . és ezáltal legalább egy tevei növelia
programba belépés_évét ménelőző_ éves átlagos statisztikai állományi létszámát továbbá
a bővített létszámot a foglalkoztatás 2. §s5j bekezdés a) pontjában meghatározot t
időtartama alatt megtartja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ego fis álláskereső személy felvétele és
foglalkoztatása esetén a statisztikai állományi létszámába tartozó munkavállalói közül
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legfeljebb 2 főre vonatkoztatva a munkáltató az álláskereső foglalkoztatás megkezdését
követő hónap első napjától szamított legfeljebb kétévigkedvezményben részesül :

a) mentesűi a tételes egészséaűgvi hozzájárulás megfizetése alól . valamint
aj_ társadalombiztosítás ellátásaira és a maánnvugdiira jogosultakról . valamint e

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.tőrvény 19.ő-ának(I) bekezdésében
meghatározott társadalombiztosítási iárulék 10 százalékponttal csökkentett összegét fizet i
mega járulékalap után, de a kedvezmény legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér
300 százalékának megfelelő járulékalap után érvényesíthető .

(4) A ~aholymegtartn mikro- és kisvállalkozási járulékkedvczrnénv program
keretébenjáró kedvezménytnem vehetik igénybe azok a vállalkozások.amelyek európai
uniós v_agv hazai forrásb 1 olvan beruházási vagymunkahely-teremtési célú támogatás t
kaptak, amelynek feltétele a létszám megtartása és/vagy nevelése volt és cz a
kötelezettséglik még fennáll .

(5) A rnunkahclymegtartó mikro- és kisvállalkozási jarulékkedveirnényprofi
keretében járó kedvezményt a vállalkozás annak a munkavállaló , 2nak	 az esetében veheti
igénybe, aki az átlagos statisztikai létszámba tartozik, rendszeres (havi) bérjellegit
kifizctésb részesül fo alkozt tósán : időt a me:halad'a a harminc na ot és
munkaideje eléri legalább a napi négy órát (munkaidőkeretrnegállavztása esetén aheti húsz
órát) .

(6) A (3) bekezdés szerinti kedvezmény nem vehető igénybe
A, annak a f2) bekezdésben rneghatárocott álláskereső személynek a

foglalkoztatásához, akinek a felvétele a (3) bekezdés szerinti támogatás igénybevételéne k
feltétele volt,

bl azon munkavállaló után, aki öregségi nyugüSiban részesül, illetve attó laz
időponttól kezdve, amikortól öregségi nyugdíjban részesül ,

c) azon munkavállaló után. aki START, START Extra vagy START Plus z
kártyával rendelkezik, és munkáltatójaérvényesíti a kártyáhozkapcsolódó kedvezményt,
továbbá

d) azon munkavállaló után. aki támogatott foglalk• tatás, munkaerő kipróbálás
keretében, illetve munkatapasztalat szerzés keretében foglalkoztatott, ezen foglalkoztatás i
viszony időtartama alatt .

(7) A (2) bekezdésben szerel ő álláskeresőre alkalmazni kell a 2. 4 (5)
bekezdésének a)-c) pontját .

f8) Az állazni foglalkoztatási szerva 2 . f6) bekezdésének a)-c)_nontja szerinti
adattartalommal igazolást ad ki .

(9) Az állami foglalkoztatási szerv igazolása alapján a mikro-vagykisvállalkozás 30
napon belül pályázatot nyújt be a külön jogszabályban meghatározott közvetít ő
szervezetnek.

(10) A munkahe1yme gtartó rxiikxoo- és kisvtíllalkoTasi járulék Kedvezmény Iara rgram
szerinti járulékkedvezmény az Eurónai Közösséget létrehozó Szerz ődés 87. és 88.
cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásárólszóló2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379 ., 2006.12.28., 5 .0.) alapión nvúitható .
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5. § (1) Amunkaheivmegkartómikro- éskisvállalkozási iárulékkcdvezménv
programban való részvételre jogosult vállalkozásról és azon munkavállalóiról akik
esetében érvényesíti a vállalkozó a járulékkedvezményt, a külön io gszabályban kílelölt
közvetítő szervezetamegkötött támogatásiszerződések alapján adatot szolgáltat az
állami adóhatósági nak. Az állami adóhatósági az 31. ezdésében e atározott
bevallás benyűt~sára előírt határidő t kővető második Hónap utolsó nayiáig, az
államháztartás alrendszerei közötti 	 elszámolás céljából. havi bontásban adatot
szolgáltat a közvetítő szervezet részére a ( bekezdésben meghatározott nyilvántartás
alapján . a , __ kedvei n.énv igénybevételénekjogosultságáról.A közvetítő szervezeta
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére a kedvezménnyel érintett foglalkoztatottak
utána vállalkozót megillető járulékkedvezménynek megfelelő ősszegyet utal át . melynek
forrása a Társadalmi Meu'ulás Operatív Programban c célra elkülönített kerete .

(2) A vállalkozás a járulékkedvezményigénybevételétegy alkalommal, maximum
3 hónai_ st ü et ltetheti h . ezen időszak alatt nem fele e a 4.

	

2 beke é b
meghatározott feltételeknek, feltéve, hogy nem a munkáltató működésével összefaggő
fikból, rendes felmondással vagy közös megevezéssel szüntette meg a munkaviszonyt .A
iárulékkedvezmény	 szüneteltetésének	 időszaka	 nem	 hosszabbítja	 rneg_g
járulékkedvezménv i génybevételének kétéves időtartamát. Arnennvíbera a vállalkozás
három hánannál hosszabb ideig nem felel meg a 4. S (2) bekezdésben meghatározott
feltételeknek, akkor azigénybevettiárulókkedvcznzényt vissza kell fizetnie . A kedvezmény
jogosulatlan érvényesítése esetén alkalmazni kell a 3 . § (2) bekezdését .

(3) A 12) bekezdésben foglalt esetben az (1L bekezd ősben meghatározott
összeget a társadalombiztosítás pénzügyi alapfai az állami adóhatóságtól kapott adatok
alapján a külön jogszabályban m gh tározott közvetítő szervezet részére vissaatéritik .

(4)A járulékkedvezmény igénybevétele_io t>sultságáiiak ellenőrzésére az állami
adóhatóság elkülönített járulék-nyilvántartási rendszert műkörttet

Az elkülönített nyilvántartásí rendszer a következő adatokat tartalmazza
a) a vállalkozás székhelye, adószáma,
h) a vállalkozás azon munkavállalóira vonatkozóan akikre a járulékkedvezményt

érvényesíti a vállalkozó . a munkavállaló
6a}adóazonosító jele, járulékalapja,
bh)a járulékkedvezmény-jogosultságának kezdő időpontja.
be) a járulékkedvezmény id őtartama. amely maximum a programbatörténő

belépéstől számított két óv, de legfeljebb a kiállítás keltétől az öregségi nyugdíjban
részesülésig tcricd ő időszak. ha	 ét "	

(5) A munkahelymegtartó mikro- és kisvállalkozási iárulvkkedvcznménvnrogratn
keretében igénybe vehető járulékkedvezmónynckmegfelelően kell alkalmazni az Art .
31 . S (2) bekezdésében foglaltakat."
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Indokolás

A bizottság 2008. december 4-ei ülésén a bizottság tagjai – ismerve az aktív foglalkoztatotta k
megoszlási arányait – úgy látták célszerűnek, ha a foglalkoztatotti létszám háromnegyedé t
foglalkoztató 1-5 fá közötti válIalkozasok számára is lehetővé teszik a létszámaik bővítését.
Lásd: a. bizottság jegyzőkönyvet

Budapest, 2008. december 4 .
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