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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/9179. számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 11 . §-a a következők szerint módosul:

„11. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja
tv.) 11 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra[, oktatás i
támogatásra] jogosult és az adóévben ilyen bevételt szerzett magánszemély, a vele együtt élő
házastársa, illetve az ilyen bevételt szerző magánszemély élettársa az adóbevallásában
feltünteti házastársa, illetve élettársa nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában természete s
személyazonosító adatait és lakcímét) . E rendelkezést munkáltatói adómegállapítós esetében
is alkalmazni kell .'

2. A törvényjavaslat 12 . §-a a következők szerint módosul :

,,12. § Az Szja tv. 28. §-a a következő (18)-(19) bekezdéssel egészül ki :

„(18) Családi pótlék[, oktatási támogatás] címén az adóévben megszerzett bevételből
egyéb jövedelem

a) a családok támogatásáról szóló törvény szerint jogosult magánszemélynél, a vele együtt
élő házastársánál, illetve az ilyen bevételt szerző magánszemély élettársánál 50-50 százalék,



b) a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlékra[, oktatás i
támogatásra] egyedülállóként, illetve egyedülállónak tekintendőként jogosult
magánszemélynél – az a) pontban foglaltaktól eltér ően – 50 százalék .

(19) A (18) bekezdés rendelkezésétől eltérően a családi pótlék[, oktatási támogatás ]
címén megszerzett bevételből nem kell jövedelmet megállapítani, ha az a családo k
támogatásáról szóló törvény szerint

a) saját jogon jogosultként kapott támogatás ;
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után magasabb összeg ű családi

pótlék [vagy a magasabb összegű családi pótlékkal azonos összeg ű oktatási támogatás] ;
c) vagyonkezelői joggal felruházott gyámként, illetőleg mint vagyonkezel ő eset i

gondnokként a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtás i
intézetben lévő , gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel
kapott támogatás, nevelőszülőként, hivatásos nevelőszülőként kapott támogatás ;

d) gyámként kirendelt hozzátartozóként vagy más személyként a gyámsága alatt álló ,
gondozásában élő gyermekre tekintettel kapott támogatás ;

[d)J szociális intézmény vezetőjeként az intézményben elhelyezett gyermekr e
(személyre) tekintettel kapott támogatás .'

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

„14. (1) Az Szja tv . 48 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A magánszemély nyilatkozatot ad a munkáltatónak, a bér kifizet őjének, ha az
adóévben adóterhet nem viselő járandóság címén (ideértve különösen a családi pótléknak[, az
oktatási támogatásnak] a 28. § (18) bekezdése szerint jövedelemnek minősülő megosztott
részét) van nem a munkáltatótól, a bér kifizetőjétől származó rendszeres vagy nem rendszeres
bevétele . Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkaviszonyból származó rendszere s
bevételt terhelő adóelőleg a bevételb ől az adótábla legmagasabb kulcsával számított összeg,
ha a nyilatkozatban a magánszemély nem tünteti fel adóterhet nem visel ő járandósága(i)
összegét. Azonban a nyilatkozat szerinti összeget figyelembe véve, vagy egyébként, ha a
magánszemély adóterhet nem viselő járandósága is a munkáltatótól, a bér kifizetőjétő l
származik, a munkáltató, a bér kifizet ője – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a
rendszeres bevételt terhelő adóelő leg megállapítása érdekében

a) kiszámítja az adott havi rendszeres bevétel alapján meghatározott adóel ő leg-alap és az
adott havi adóterhet nem viselő járandóság(ok) összegének tizenkétszeresére az adótábl a
szerint várható számított adót, maj d

b) az a) pont szerinti várható számított adóból levonja az adott havi adóterhet nem visel ő
járandóság(ok) tizenkétszeresének az adótábla szerint kiszámított adóját, é s

c) a b) pont szerinti különbséget elosztja tizenkettővel . ”

(2) Az Szja tv . 48. §-ának (6)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(6) A magánszemély nyilatkozatot ad a munkáltatónak, a bér kifizet őjének, ha az
adóévben adóterhet nem viselő járandóság címén (ideértve különösen a családi pótléknak[, az
oktatási támogatásnak] a 28. (18) bekezdése szerint jövedelemnek minősülő megosztott
részét) van nem a munkáltatótól, a bér kifizetőjétő l származó rendszeres vagy nem rendszere s
bevétele. Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkaviszonyból származó ne m
rendszeres bevételt terhelő adóelőleg a bevételből az adótábla legmagasabb kulcsával
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számított összeg, ha a nyilatkozatban a magánszemély nem tünteti fel adóterhet nem viselő
járandósága(i) összegét. Azonban a nyilatkozat szerinti összeget figyelembe véve, vagy
egyébként, ha a magánszemély adóterhet nem visel ő járandósága is a munkáltatótól, a bé r
kifizetőjétől származik, a munkáltató, a bér kifizetője — az (5) bekezdésben foglaltaktó l
eltérően — a rendszeres bevételt terhelő adóelőleg megállapítása érdekében

a) a megelőző egész havi munkaviszonyból származó rendszeres bevétel alapjá n
meghatározott adóel őleg-alap és a megelőző havi adóterhet nem visel ő járandóság(ok)
összegének tizenkétszereséhez hozzáadja a nem rendszeres bevétel alapján meghatározot t
adóelőleg-alapot, majd

b) az a) pont szerinti megemelt összegre kiszámítja az adótábla szerint várható számítot t
adót, és

c) a b) pont szerinti várható számított adóból levonja a megel őző egész havi
munkaviszonyból származó rendszeres bevétel alapján meghatározott adóel őleg-alap és a
megelőző havi adóterhet nem viselő járandóság(ok) összegének tizenkétszeresére az adótábl a
szerint várható számított adót.

(7) A magánszemély a (2) és a (6) bekezdésben említett nyilatkozatot az adóterhet ne m
viselő járandóságnak az adóévben történt első kifizetését követően haladéktalanul teszi meg,
és azt a munkáltató, a bér kifizet ője a tőle származó bevételt eredményező, még nem
számfejtett összeg(ek) adóelőlegének megállapításánál figyelembe veszi az adóévben
mindaddig, amíg azt a magánszemély nem módosítja vagy vissza nem vonja . Ezt a
rendelkezést, valamint az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat értelemszer űen alkalmazni kell a
munkáltató, a bér kifizetője által kifizetett az (1)-(6) bekezdésben nem említett bevétel t
terhelő adóelőleg megállapítására is ."

4. A törvényjavaslat 15 . §-a a következők szerint módosul :

„15 . § Az Szja tv . 49. §-ának (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7) Ha a magánszemély — a (6) bekezdésben foglalt feltételek szerint megszerzett bevéte l
mellett — az adóévben adóterhet nem viselő járandóságot is szerez (ideértve különösen a
családi pótléknak[, oktatási támogatásnak] a 28. § (18) bekezdése szerint jövedelemnek
minősülő megosztott részét), akkor a megszerzett más bevételt terhel ő adóelőleg
megállapításához az adóelőleg-alapok összegéhez hozzá kell adni az adóterhet nem
viselőjárandóság(ok) várható éves összegét is . Ilyenkor a bevételt terhel ő adóelő leg — a (6 )
bekezdésben foglaltaktól eltér ően — az adóelőleg-alapok megnövelt összegére az adótábl a
szerint várható számított adó, csökkentve

a) az adóévben megszerzett bevétel(ek) alapján a magánszemély által már megállapítot t
adóelő leg(ek) összegével, valamint

b) az adóterhet nem visel ő járandóság(ok) várható éves összegére az adótábla szerint
meghatározott várható számított adóval.'

5. A törvényjavaslat 30 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Az adózás rendjérő l szóló 2003 . évi XCII. törvény (a továbbiakban : Art .) 52. §-a (4)
bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
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/A 31. §-ban és a 3 . számú mellékletben meghatározott tartalommal az adóhatóságho z
bevallást teljesít, illetőleg adatot szolgáltat:/

h) egyes adóterhet nem viselő járandóságokat (nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, családi
pótlékot[, oktatási támogatást]) folyósító szerv,'

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

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

„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe
vehető jövedelem naptári napi átlagának [hetven]hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási
idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt [hatvan]ötven százaléka,
azzal, hogy a [biztosítási jogviszony megszűnését követ ően megállapított] táppénz egy
napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezd ő napján érvényes minimálbér 400
százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően a minimálbér150 százalékának
harmincad részét .'

7. A törvényjavaslat a 43 . §-t követően a következő XII. fejezettel és 44 . §-sal egészül ki :

„XII.Fejezet

Apályakezdőfiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását ,
illetve a családta á ~ olását követően munkát keresők o lakoztatásának előse ítéséről
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

44. § (1) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyerme k
gondozását,	 illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló2004.évi CXXIII. törvény (a
továbbiakban: Pftv.) 4/A.§a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

f4/A. ' (1) Pályakezdőfiatal foglalkoztatása után a munkaadót járulékkedvezmény illet i
meg a következők szerint:1

„b)az Flt.40.§-ának (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék ésa
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatáso k
fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj .) 19 . §-ának (11
bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék együttes összege helyetta
foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tíz százalékának, második évében hús z
százalékának megfelelő fizetési kötelezettség .”

(2)A Pftv. 5 . §- a_l) bekezdésének b? pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[5. ' (I) Azérvényes START PLUSZ kártyával rendelkező személy_ foglalkoztatása utána
munkaadót - a 6. '-ban meghatározott kivétellel - a járulékkedvezmény a következők szerint
illeti meg: J
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	 b)az Flt. 40. §-ának (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék és a Tbj . 19. §-
ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék együttes összege helyetta
foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tíz százalékának, második évében húsz
százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli . ”

(3) A Pftv . 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[7. §(1) Azérvényes START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén-
amennyiben a 8.'-ban meghatározott feltételek nem állnak_ fenn - a munkaadót a következők
szerint illeti meg járulékkedvezmény :]

b)Aza)pontban foglaltakon túlmenően a foglalkoztatás első évében a munkaad ó
mentesül az Flt . 40. _§-a (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék, valamint a Tbj .
19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék megfizetése alól.A
munkaadót a START EXTRA kártya tulajdonosa foglalkoztatásának második évében az Flt .
40. §-a (1) bekezdésében meghatározott munkaadói iárulék, valamint a Tbj . 19. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó
munkabér tíz százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli .""

8. A törvényjavaslat 48 . §-ának (2) bekezdése a következők szerinti módosul :

„(2) Az Szja tv.

[1. 3. §-a 60. pontjának a) alpontjában a „családi pótlékot” szövegrész helyébe a
„családi pótlékot, oktatási támogatást” szövegrész, b) alpontjában a „családi pótlékra ”
szövegrész helyébe a „családi pótlékra, oktatási támogatásra” szövegrész

2.11 . 3 . §-a 72. pontjának b) alpontjában „a családok támogatásáról szóló törvényben
meghatározott gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe „a családok támogatásáró l
szóló törvényben meghatározott családi pótlék[, oktatási támogatási címén megszerzett
bevételből egyéb jövedelemként figyelembe vett összeg, gyermekgondozási segély, anyaság i
támogatás” szövegrész,

[3 . 40. §-ának (4) és (6) bekezdéseiben a „családi pótlékot” szövegrész helyébe a
„családi pótlékot, oktatási támogatást” szövegrész, a „családi pótlékra” szövegrész helyébe
a „családi pótlékra, oktatási támogatásra” szövegrész, (5) bekezdésében a „családi
pótlék"szövegrész helyébe a „családi pótlék, oktatási támogatás” szövegrész, (9)
bekezdésében a „családi pótlékát” szövegrész helyébe a „családi pótlékát, oktatási
támogatását” szövegrész,

4]2.48 . §-a (13) bekezdésének a) pontjában az „a családi pótlékot a munkáltató, a kifizető
folyósítja a jogosult részére, valamint a jogosult” szövegrész helyébe az „a családi pótlékra[,
oktatási támogatásra]jogosult” szövegrész

[5. I. számú mellékletének 8.30. pontjában a „családi pótlékra” szövegrész helyébe a
„családi pótlékra, oktatási támogatásra” szövegrész]

lép.”
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9. A törvényjavaslat a következő 59. §-sal egészül ki :

„59.§ (1) 2009. augusztus 1-jén a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII .
törvény (a továbbiakban: Mt.) 137. §-ának (3) bekezdésében a „80 százaléka”szövegrész
helyébe a „70 százaléka”szöveg lép .

(2) Az Mt . 137. §-ának e törvénnyel módosított 13) bekezdését a 2009 . július 31-ét
követően bekövetkező keresőképtelens g esetén kell alkalmazni . ”

10. A törvényjavaslat 65 . §-a elmarad :

[65 . § 2009. július 1-jén a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek ,
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keres ők
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004.
évi CXXIII. törvény

a) 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „három százalékos” szövegrész,
b) 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „huszonkilenc százalékos” szövegrész
hatályát veszti .]

11. A törvényjavaslat a következő 82 . §-sal egészül ki :

„82. § A Pftv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a törvény hatálybalépéséne k
napját megelőzően kiváltott Start_START PLUSZ_ vagy START EXTRA kártyáva l
rendelkező személy foglalkoztatása esetén is alkalmazni kell a foglalkoztatásnak a törvény
hatálybalépését követő időtartamára.”

12. A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 2 . pontja a következ ők szerinti módosul :

„2. Az Art 3. számú mellékletének F) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„F) Egyes adóterhet nem viselő járandóságokat folyósító szerv adatszolgáltatás a

a) [A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv elektronikus úton az állam i
adóhatósághoz az adóévet követő január 31-éig adatot szolgáltat azon személye k
természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről, adóazonosító jeléről, a részükre
kifizetett nyugellátás,rehabilitációs járadék adóévi összegéről, akik az adóév folyamá n
nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellett keres ő tevékenységet
folytattak.] A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv - az állami adóhatóságnak a z
Art. 31 . §-ának (2) bekezdése szerinti bevallásban lévő adatok alapján a nyugdíj mellett
munkát vállaló személyekre a természetes személyazonosító adatok és az adóazonosító je l
feltüntetésével	 az adóévet követő 	 év január	 31 .	 napjáig	 teljesített	 elektronikus
adatszolgáltatása alapján - az előzőekben megjelölt adatok feltüntetésével az adóévet követő
év február 15. napjáig az állami adóhatóság felé elektronikus úton adatot szolgáltat a kifizetett
nyugellátás, rehabilitációs járadék adóévi összegér ő l . Az állami adóhatóság a kiegészítő
tevékenységet folytató egyéni vállalkozókra az előzőekben meghatározott feltételek szerinti
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adatszolgáltatást az adóévet követő év március 15-ig, a nyumdjat, rehabilitációs járadéko t
folyósító szerv pedig március 31-ig teljesíti .

b) A családi pótlékot, [oktatási támogatást,] anyasági támogatást folyósító szer v
elektronikus úton az állami adóhatósághoz az adóévet követő január 31-éig adatot szolgáltat
azon személyek természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről, adóazonosító jelérő l,
akik részére családi pótlékot, [oktatási támogatást,] anyasági támogatást fizetett ki, valamint
az említett ellátás, támogatás adóévi összegéről, továbbá a gyermekre tekintettel a családi
pótlékra, [oktatási támogatásra] szintén jogosult másik szülő , házastárs természetes
személyazonosító adatairól, lakcímér ő l, adóazonosító jeléről vagy arról, hogy az igénylő az
ellátást egyedülállóként vette igénybe.'
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Indokolás

A kapcsolódó módosító javaslat a T/9179/28 . számú módosító javaslathoz kapcsolódik.

1-5., 8., 12. Az Országgyűlés jelenleg tárgyalja a gyermekek védelmér ől és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvénye k
módosításáról szóló T/9318 . számú törvényjavaslatot . A módosító indítvány célja e
törvénnyel való összhang megteremtése .

6. A javaslat alapján a biztosítás alatti táppénz meghatározott – a minimálbér négyszereséí g
terjedő – felső határig folyósítható .

7., 10., 11. A törvénytervezet a tervezett járulékcsökkentést érvényesíti a kedvezménye s
járulékkötelezettség esetében is. Ez azt jelenti, hogy ha például most kedvezményesen 15% -
ot kell fizetnie a munkáltatónak, és a munkáltatói járulékok általánosan 5 százalékponttal
csökkennek, akkor a kedvezményes járulék mértéke is 5 százalékponttal, azaz 10 százalékra
csökken. Ennek következtében az egy munkavállaló után adott támogatási összeg változatla n
marad - az esetek többségében -, ugyanakkor a munkavállaló foglalkoztatásához nyújtot t
támogatás aránya valamivel magasabb, mint korábban . Ezt az aránynövekedést a válság
kedvezőtlen foglalkoztatási hatásai indokolják .

9. A táppénzt érintő módosítási javaslatokkal összhangban a betegszabadság idejére járó
távolléti díj mértéke 80%-ról 70%-ra csökken .

12. A módosítás új adatszolgáltatást ír el ő az állami adóhatóság, és a nyugdíjat, rehabilitáció s
járadékot folyósító szerv részére, tekintettel arra, hogy a nyugellátás, illetve a rehabilitáció s
járadék adóterhet nem viselő járandóság és ezen adatok ismeretére az állami adóhatóságnak
adóztatási feladatai ellátásához szüksége van. Tekintve, hogy az állami adóhatóság
adatszolgáltatása megelőzi a nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szer v
adatszolgáltatását, ezzel a nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatás a
eleget tesz a célhoz kötöttség elvének, és kizárja az ún. készletező adatgyűjtés lehetőségét az
állami adóhatóság részér ől.

Budapest, 2009. április 29 .

arga Mihály
elnök
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