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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . (1) bekezdése alapján az egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/9179 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 34 . §-a a következők szerint módosul :

„34. § A Tbj . 39 . §-a a következ ő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség további feltétele, hogy a természetes
személy a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve a polgáro k
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI. törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik a Magyar Köztársaság területén . Az egyéves idő tartamba
beszámít az a legfeljebb kilencven napos id őszak is, amely alatt a belföldi személy nem
rendelkezett a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakóhellyel . Ha az állami adóhatóság
az egy éves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartásában nem rendelkezik adattal, a
járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a polgárok személyi adatainak é s
lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet, a lakcímre vonatkozó adatok közlés e
érdekében.”

2. A törvényjavaslat 36 . §-a a következők szerint módosul :

„36. Az Ebtv. 48. §-ának (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe
vehető jövedelem naptári napi átlagának [hetven]hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítás i
idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt [hatvan]ötven százaléka,
azzal, hogy a biztosítási jogviszony megszűnését követően megállapított táppénz egy napra



járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezd ő napján érvényes minimálbér 15 0
százalékának harmincad részét .'

3. A törvényjavaslat 44 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az Európai Parlament 2009-ben kezdődő parlamenti ciklusának első napján lép
hatályba e törvény 52 . §-a, egyidej űleg a Tbj . 5. § j1) bekezdéséneka)pontjában az„
európai parlamenti képviselőt”szövegrész hatályát veszti . ”

4. A törvényjavaslat a következő 52. §-sal egészül ki :

„52. § A Tbj . 11 . §-a a következő c) ponttal egészül ki :

/Abiztosítás nem terjed ki:/

„c) az európai parlamenti képviselőre . ”

5. A törvényjavaslat a következő 78. §-sal egészül ki :

„78. & (1) Annak a képvisel őnek a társadalombiztosítási jogaira és kötelezettségeire, aki
az Európai Parlament magyarországi képviselő inek jogállásáról szóló 2004 . évi LVII. törvény
6. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot tesz, a képvisel ői tevékenység
teljes időtartamára a Tbj . biztosítottakra vonatkozó rendelkezései irányadók .

(2) Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004 . évi LVII .
törvény 7/A. §-ában említett,	 a tiszteletdíja után nyugdíjjárulékot fizető képviselő a
nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségét közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek ,
magán-nyugdíipénztári tagságesetén a tagdíjat a magánnyugdíjpénztárnak teljesíti . ”

6. A törvényjavaslat 78 . §-ának (1) és (2) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„78. § (1)E törvénynek az Ebtv .-t módosító rendelkezései – a (2)-(3) bekezdésben foglal t
eltérésekkel – 2009 . augusztus 1-jén lépnek hatályba, 	 egyidejűleg az Ebtv. 55. §-ának (7) és
(9) bekezdésében a„jövedelmének naptári napi összegével”szövegrészek helyébea
jövedelme naptári napi összegének kilencven százalékával” szöveg, (7) bekezdésbena
„naptári napi átlagjövedelem”szövegrész helyébea„naptári napi átlagjövedelem kilencven
százaléka”szöveg, (8) bekezdésébena „ 100százaléka”szövegrész helyébe a „kilencven
százaléka”szöveg lép .

(2) Az Ebtv. 46. § (1) bekezdéséneke törvény 35 . §-ával megállapított a) pontjában, az
Ebtv. 48. §-ának e törvény 36 . §-ával megállapított (8) bekezdésében, [és 36. §-aiban,
valamint] az Ebtv. 50. §-ának e törvény 37 . §-ával megállapított (2) bekezdésében, 	 valamint
az Ebtv. 55. §-ának e törvény 78 . §-ával megállapított (7)-(9) bekezdéseiben foglal t
rendelkezéseket [azon személyek tekintetében kell alkalmazni, akiknek a biztosítás i
jogviszonya e törvény hatálybalépését követ ően szűnt meg]	 a 2009. július 31-ét követően
bekövetkező 	 keresőképtelenségre,	 üzemi	 balesetre	 és	 foglalkozási	 betegségre	 kel l
alkalmazni .”



INDOKOLÁS

1. Az adóhatóság a törvényjavaslatban szereplő javaslat szerint a Tbj . 39. (2) bekezdés
szerinti járulékfizetési kötelezettség elbírálása kapcsán vizsgálja azt is, hogy a nem biztosítot t
személy a bejelentkezését megelőzően rendelkezett-e Magyarországon egy évi állandó
lakóhellyel . Az esetek nagy többségében az egyévi lakcímelőzményről az adóhatóság
rendelkezik adatokkal a saját nyilvántartásából is . Azon személyeket érintően azonban, akik
újonnan váltanak ki adóazonosító jelet, az adóhatóság csak az adóazonosító jel megképzésé t
követő időszakra vonatkozóan rendelkezik lakóhely-adatokkal . E probléma rendezése
érdekében a javasolt pontosítás lehet őséget biztosít arra, hogy a lakcímnyilvántartótól az
adóhatóság megkérhesse a járulékfizetési kötelezettség elbírálása szempontjából releván s
lakcímelőzményi adatokat .

2., 6. A válságkezelő kormányprogram a T/9179 . sz. törvényjavaslatban szerepl ő , a passzív
táppénz jogosultság szigorítását jelent ő intézkedéseken túlmenően a mai visszaélési
lehetőségek visszaszorítása, a táppénzkiadások további csökkentése érdekében tartalmazza az
általános táppénzmérték 10 százalékpontos csökkentését . A javaslat alapján a táppénz
általános mértéke két évnél hosszabb biztosítási jogviszony esetében 70 százalékról 6 0
százalékra, rövidebb időszak esetén 60 százalékról 50 százalékra csökkenne, továbbá a
baleseti táppénz mértéke 100%-ról 90%-ra csökkenne . Ezzel összhangban a javaslat
pontosítja az átmeneti szabályokat is .

3-5. A 2009-ben kezdődő új Európai Parlamenti ciklustól kezdődően a képviselők az Európai
Parlament biztosítási rendszerének hatálya alá tartoznak.
Az újraválasztott képviselők számára azonban - a 2005/684/EK, Euratom határozattal
összhangban - az Európai Parlament magyarországi képvisel ő inek jogállásáról szóló 2004 . évi
LVII . törvény 2008. december 18-án kihirdetett új rendelkezése [6 . §-ának (6) bekezdése]
választási lehetőséget biztosít a közösségi vagy a magyar biztosítási rendszer hatálya alá
tartozás vonatkozásában .
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004 . évi LVII .
törvény 2008. december 18-án kihirdetett új rendelkezéseivel való összhang megteremtése é s
a kettős járulékfizetés elkerülése érdekében indokolt a Tbj . javaslat szerinti módosítása.

Azon képviselők vonatkozásában, akik bár az Európai Parlament biztosítási rendszerének
tagjai, de a 2004 . évi LVII . törvény 7/A. §-ában foglalt lehetőséggel élve nyugdíjjárulékot
fizetnek a magyar TB-rendszerbe, hogy magyar szolgálati id őt is szerezzenek (párhuzamosan
az uniós biztosításukkal), szükséges a fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárás i
részletszabályok megalkotása .

Budapest, 2009 . április .25 .
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