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Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662.
számú törvényjavaslathoz — a Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján — a T/4662/98 . számú
indítványhoz kapcsolódva az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat a következ ő IX. fejezettel, címmel és rendelkezésekkel egészül ki :

„IX. Fejezet

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓ L

Az adó

351 . § (1) Az adó a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, a z
egyéni vállalkozót, a mezőgazdaságiőstermelőt e jogállására tekintettel, más személyte
fejezet külön rendelkezése alapján terhel ő , százalékos mértékű fizetési kötelezettség .

(2) Az adóból származó államháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott arányok szerint oszlik meg a társadalombiztosítás egyes pénzügy i
alapjai és a törvényben meghatározott elkülönített állami pénzalap költségvetése között .

(3) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adóhatóság hatásköréb e
tartozik.

(4) Az adó megfizetése az államháztartási forrásból fedezett ellátásra (ideértve különöse n
a társadalombiztosítási ellátást és az álláskeresési ellátást), vagy az államháztartási forrásbó l
folyósított támo atás igénybevételére való jogot nem keletkeztet, valamint az adó alapja és
összege az ilyen ellátás, illető leg támogatás összegét nem befolyásolja .
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Az adóalany

352. § (1) Az adó alanya :
a) a kifizető ;
b) az egyéni vállalkozó ;
c) a mezőgazdaságiőstermelő .

2) Kifizető a természetes személlyel e fejezet rendelkezése alapján adófizetési
kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jog i
személyiséggel nem rendelkező más jogalany .

3) Az adófizetési kötelezettséget eredményez ő jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján
foglalkoztatott természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetend ő adó alanyaa
kirendelést elrendelő kifizető . A természetes személyt a kirendelés alapján foglalkoztat ó
személy minősül azonban (kifizet őként) az adó alanyának, ha a kirendelést elrendel ő, de
belföldön állandó lakóhellyel, 	 szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, kereskedelm i
képviselettel vagy a jogszabályban el ő írt belföldi nyilvántartásába bejegyzésre kötelezett más
hasonló teleppel nem rendelkez ő kifizetővel megállapodott arról, hogy a természetes személ y
foglalkoztatásához kapcsolódó közterhekőt terhelik .

(4) Az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján munkaerő-kölcsönzés
keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetend ő adó
alanya a kölcsönbe adó kifizet ő . A munkavállalót kölcsönbe vev ő személy minősül azonban
(kifizetőként) az adó alanyának, ha a kölcsönbe adó kifizető nem rendelkezik belföldön
állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, kereskedelm i
képviselettel vagy a jogszabályban elő írt belföldi nyilvántartásába bejegyzésre kötelezett má s
hasonló teleppel .

(5) Az adónak nem alanya :
a) a saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó, a saját jogú nyugdíjasnak minősülő társas

vállalkozó tekintetében a társas vállalkozás ;
b) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó, aki a rá irányadó

öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte, az irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött
özvegyi nyugdíjban részesül ő társas vállalkozó tekintetében a társas vállalkozás ;

c) a mezőgazdaságiőstermelő abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben általa
megszerzettőstermelő i tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a személy i
jövedelemadóról szóló törvényben a mez őgazdasági kistermelőre elő írt értékhatárt ;

d) a saját jogú nyugdíjas mez őgazdaságiőstermelő ,
e) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan mezőgazdaságiőstermelő , aki a rá irányadó

öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte ;
fl azőstermelő i tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú mez őgazdasági

őstermelő ;
g) a gazdálkodó család kiskorú tagja .

A kifizető által fizetendő adó alapj a

353 . § (1) A kifizet őt terhelő adó alapja :
a)	 a	 kifizetőnek a természetes	 személlyel	 fennálló,	 adófizetési	 kötelezettsége t

eredményező jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben a természetes személy
részére juttatott, kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti
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adókötelezettsé alá es ő nem önálló tevéken sé b ő l származó bevételbő l az adóelőle!-ala
számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vet t
jövedelem, növelve a munkavállalói érdekképviseletet 	 ellátó szervezet részére levont
(befizetett) tagdíj összegével t

b)	 a	 kifizetőnek a természetes	 személlyel	 fennálló,	 adófizetési	 kötelezettséget
eredményező jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben a természetes személ y
részére juttatott, kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint i
adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelő leg-alap
számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vet t
jövedelem ,

c) a tanulószerződésben meghatározott díj ;
d) a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól ó

törvény szerint megillet ő nevelési díj ;
e) az a)-b) pont hatálya alá tartozó bevétel hiányában az adófizetési kötelezettsége t

eredményező munkaviszonyt, a szövetkezeti tag részére munkavégzési kötelezettsége t
eredményező más jogviszonyt szabályozó munkaszerz ődésben, illető leg más szerződésben
meghatározott személ i ala p bér illetőleg dí'azás• külföldi kiküldetés esetén e •ont
alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerződés alapján fizetett juttatott), az adot t
munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megel őző évi havi átlagos alapbére, enne k
hiányában a tárgyhavi személyi alapbér .

(2) Adófizetési kötelezettséget eredményez ő jogviszony :
a)	 a munkaviszony	 (ideértve	 az	 országgyű lési	 képviselő 	 e	 jogviszonyát	 is) ,

közalkalmazotti, 	 közszolgálati jogviszony, ügyészségi 	 szolgálati jogviszony, 	 bírósági
jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, hivatásos nevel ő szülői jogviszony,
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony közfoglalkoztatásij_ogviszony, a Magyar Honvédség, a
rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivata l
hivatásos állományú tagjának, a Magyar Honvédsom szerződéses állományú tagjának,a
katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonának jogviszonya ;

b) a szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló, a tag részére munkavégzés i
kötelezettséget 	 eredményező 	 vállalkozási	 és	 megbízási	 jogviszony,	 kivéve	 az
iskolaszövetkezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló ,
hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt ;

c) a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közö s
vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyviv ői társaság,a
szabadalmi ügyviv ői iroda és természetes személy tagja között fennálló, a tagnak a jog i
személy, az egyéb szervezet tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget
eredményező tagi jogviszony (ide nem értve a megbízási jogviszonyt, de ideértve a nem
munkaviszony keretében ellátott vezető tisztségviselő i jogviszonyt is) ;

d) az ügyvédi iroda, a közjegyző i iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég és természete s
személy tagja között fennálló tagi jogviszony ;

e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerz ődés alapján fennálló jogviszony ;
f) az egyház és a saját jogú nyugellátásban nem részesül ő , egyházi szolgálatot teljesít ő

egyházi személy között fennálló, az egyházi szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszon .
g) a szerzetesrend és a saját jogú a nugellátásban nem részesülő tagja között fennálló tagi

jogviszony;
h) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önáll ó

tevékenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységrő l szóló törvény hatálya al á
tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet) végzésének alapjául szolgáló, az a)-g) pont
hatálya alá nem tartozó jogviszony .
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3) A kifizető t terhelő adónak nem alapja :
a a külföldi állam Ma arorszá • ra akkreditált di • lomáciai és konzuli ké • viselete

személyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett, juttatott bevétel ;
b a külföldi állam Ma• arorszá_ra akkreditált di•lomáciai és konzuli késviselet e

személyzetének külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartás i
alkalmazottként foglalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára
tekintettel, vagy azzal összefüggésben kifizetett, juttatott bevétel ;

c) a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője,
alkalmazottja részére kifizetettzjuttatott bevétel ;

d)	 a	 belföldön	 állandó	 lakóhellyel,	 szokásos	 tartózkodási	 hellyel,	 székhellyel,
kereskedelmi képviselettel vagy a jogszabályban el ő írt belföldi nyilvántartásba bejegyzésr e
kötelezett más hasonló teleppel nem rendelkező kifizető által Magyarországon kiküldetés ,
kirendelés vagy munkaer ő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglalkoztatott olya n

	

külföldi	 illetőségű magánszemély	 részére	 kifizetett,	 juttatott	 bevétel	 (ideértve	 a
munkaszerz ődésben me •határozott személ i ala • bért is aki harmadik állam állam • ol _ ár a
feltéve, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet, valamint az említet t
feltételek szerinti korábbi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséi g
legalább három év már eltelt ;

e) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a z
általa folyósított szociális ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól ó
törvény szerint nem a kifizet őt terhelő rész;

f) a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajz i
árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű , alkotás, valamint az újítás hasznosításár a
irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerz ődés alapján a vagyoni jog (védelem alatt
álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj ,

g) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat .
h) az európai parlamenti képviselő részére kizárólag e jogviszonyára (jogállására )

tekintettel, vagy azzal összefüggésben juttatott jövedelem ,
i) az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem .

A nem a kifizető által fizetend ő adó alapj a

354. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint a vállalkozó i
jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhel ő adó alapjaa
vállalkozói kivét, az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhel ő adó
alapja az átalányban megállapított jövedelem .

2) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának min ő sülő egyéni vállalkozót, valaminta
mezőgazdaságiő stermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja :

a) a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévr e
törvény rendelkezése szerint az adóévre tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg ;

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az adóalap megállapításának különö s
szabályai (355 . § (3)-(4) bekezdés) szerint meghatározott összeg .

(3) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga
után terhelő adó alapja az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 százaléka, ha az adóalap
megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatássa l
járó munkaviszonyára, vagy közép- vagy fels őfokú oktatási intézményben nappali rendszerű
oktatás keretében folytat tanulmányaira tekintettel mentesül (356 . § (5) bek .) .



5

Az adóalap megállapításának különös szabályai

355. § (1) A közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felel ősségű társaságot,a
közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyviv ő i irodát,
az ügyvédi irodát, a közjegyző i irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjával fennáll ó
adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára (353 .L2) bekezdés c)-d) pont)
tekintettel havonta terhel ő adó ala•'a le galább a minimálbér 112 5 százaléka. Az adó ala•' a
legalább az adófizetési kötelezettséget eredményez ő jogviszony fennállása minden napjár a
számítva a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn a
hónap minden napján .

(2) Az egyházat és a szerzetesrendet az egyházi személlyel, illető leg a tagjával fennálló
adófizetési kötelezettséget eredményez ő jogviszonyra (353 . § (2) bekezdés h)-i) pont)
tekintettel havonta terhelő adó alapja a minimálbér. Az adó alapja az adófizetés i
kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a minimálbé r
harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján .

(3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhel ő adó alapj a

a) vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét ,

b) átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem ,

de havi átlagban legalább a minimálbér 112,5 százaléka . Az adó alapja az egyén i
vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112, 5
százalékának harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a
hónap minden napján .

(4) A mezőgazdaságiőstermelő t saját maga után havonta terhel ő adó alapja a minimálbér .
Az adó alapja a mezőgazdaságiőstermelői jogállás fennállása minden napjára számítvaa
minimálbér harmincad része, ha a természetes személy ejogállással nem rendelkezik a hóna p
minden napján .

(5) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazásakor az egy hónapra fizetend ő adó alapjának
megállapításkor a kifizető , valamint az egyéni vállalkozó, a mez őgazdaságiőstermelő nem
veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyre az adófizetési kötelezettséget eredményez ő
jogviszonyára, illető leg egyéni vállalkozói, mezőgazdaságiőstermelő i jogállására tekintettele
fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása
alól . Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva egyház és szerzetesrend ,
valamint mezőgazdaságiőstermelő esetében a minimálbér harmincad része, más kifizet ő és
egyéni vállalkozó esetében legalább minimálbér 112,5 százalékának harmincad része .

Mentesülés a különös szabályok alkalmazása aló l

356. § (1) A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi személyt is) fennálló jogviszonya
alapjánő t terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó, a mező gazdaságiőstermelő aző t saját
maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különö s
szabál ai 355 .

	

hatál	 a alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját ,
amelyre a tagja, illető leg maga az egyéni vállalkozó, a mez őgazdaságiőstermelő
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táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási
díjban részesül ;

b) gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül ,
kivéve, ha annak tartama alatt a tag személyes közrem űködését, az egyházi személy egyházi
szolgálatát, illetőleg az egyéni vállalkozó, a mezőgazdaságiőstermelő e tevékenységét
személyesen folytatja;

(2) A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt
terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó, a mez őgazdaságiősteiinelő azőt saját maga után
terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai (355 . §)
hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyre a tagja ,
illető leg maga az egyéni vállalkozó, a mezőgazdaságiőstermelő

a) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít ;
b) fogvatartott .

(3) Az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyviv ői társaság,a
közjegyzői iroda a tagjával fennálló	 jogviszonya alapjánőt terhelő adó alapjának
megálla ítp ósakor az adóalap megállapításának különös szabályai (355 . §) hatálya alá tartozó
esetben — az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmen ően — nem veszi számításbaa
hónapnak azt a napját, amelyen tagja ügyvédi kamarai, szabadalmi ügyviv ő i kamarai, illető leg
közjegyzői kamarai tagsága szünetel . Az ügyvédi, szabadalmi ügyviv ői vagy közjegyzői
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának
megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabályai (355 . §) hatálya alá tartozó
esetben — az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmen ően — nem veszi számításbaa
hónapnak azt a napját, amelyen ügyvédi kamarai, szabadalmi ügyviv ői kamarai, illető leg
közjegyzői kamarai tagsága szünetel .

(4) Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepl ő egyéni vállalkozó azőt saját maga
után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabálya i
(355 . §) hatálya alá tartozó esetben — az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmen ően—
nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen egyéni vállalkozói tevékenységé t
szünetelteti .

(5) A kifizet ő a tagjával (ideértve az egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján ő t
terhelő adó alapjának, a nem eva adóalany egyéni vállalkozó, a mez őgazdaságiőstermelő az
ő t saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különö s
szabályai (355. §) hatálya alá tartozó esetben — az (1)-(4) bekezdésben meghatározottakon
túlmenően — nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen tagja, illet ő leg az egyéni
vállalkozónak, a mezőgazdaságiőstermelőnek minősülő természetes személy legalább heti 3 6
órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy — ide nem értve a mez őgazdasági
őstermelőt — közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszer ű oktatás
keretében folytat tanulmányokat . Az egyidej ű leg fennálló több munkaviszony esetében a z
egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás
megállapításánál össze kell adni .

(6) A kifizet ő a tagjával (ideértve az egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján ő t
terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai (355 . 'Q)
hatálya alá tartozó esetben — az (1)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően — nem
veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen tagja más kifizet ővel is az adóalap
megállapításának különös 	 szabályai	 hatálya	 alá	 tartozó	 adófizetési	 kötelezettséget



7

eredményez ő jogviszonyban áll, feltéve, hogy a másik kifizető e napot a taggal fennálló
jogviszonya alapjánőt terhelő adó alapjának megállapításkor számításba veszi .

(7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy a kifizet ő részérea
természetes személy nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással jár ó
munkaviszonya fennállásáról, tanulmányai folytatásáról, illet ő leg a más kifizetővel fennálló ,
az adóalap megállapításának különös szabályai (355 . §) hatálya alá tartozó jo v ig szonyáról . A
természetes személy az olyan változásról, amely az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezése k
alkalmazását érinti, haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a kifizető részére . A nyilatkozat
tartalmazza a természetes	 személy természetes	 személyazonosító 	 adatait,	 valamint
adóazonosító jelét, ennek hiányában a személyazonosító okmánya típusának megjelölését és
számát . Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány é s
jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes személytő l
igényelheti . Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a
kifizetőtő l nem lehet behajtani, az adóhiány és jogkövetkezményei megfizetésére az állam i
adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti .

~8 ) Az adóalarm megállapításának különös szabályai (355. § ) hatálya alá tartozó esetben az
egyéni vállalkozó és a mezőgazdaságiőstermelő azőt saját maga után terhel ő adó alapjának
me álla • ításkor — az 1 - 5 bekezdésben me • határozottakon túlmen ően — nem veszi
számításba a hónapnak azt a napját, amelyen kifizetővel az adóalap megállapításának különö s
szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményez ő jogviszonyban áll ,
feltéve, hogy a kifizető e napot az egyéni vállalkozónak, illetőleg a mezőgazdasági
őstermelőnek minősülő természetes személlyel fennálló jogviszonya alapjánőt terhelő adó
alapjának megállapításkor számításba veszi .

Az adó mértéke és fizetendő összege

357. § (1) Az adó az adóalap 27 százaléka .

(2) Az adó (1) bekezdés szerint kiszámított összegéből az adó fizetésére kötelezette
törvény vagy külön törvény rendelkezése alapján kedvezményt vehet igénybe . A kedvezmén y
célja elsősorban a munkaerő-piaci szempontból kedvez őtlen helyzetű társadalmi csoportok é s
a munkaerő-piacról tartósan távollév ők foglalkoztatása, munkaer ő-piaci versenyképességük
kiegyenlítése, valamint a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének
megkönnyítése lehet .

Adókedvezmények

Á munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelést végrehajtó foglalkoztató t
megillető adókedvezmény

358. § (1) A költségvetési szervnek, valamint az egyházi fenntartású, közfeladatot ellát ó
egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgy űjteményi és közművelődési szolgáltatást
nyújtó intézménynek nem min ősülő foglalkoztató (e § alkalmazásában: foglalkoztató )
adókedvezményt vehet igénybe, amennyiben a 300 000 forint alatti munkabérek nettó
értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012 . évi elvárt mértékéről, és a béren
kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékérő l szóló kormányrendelet szerint i
elvárt bérelemelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló tekintetébe n
végrehajtotta .
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(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztató adókedvezményt arra a hónapra vehet i énybe
amely hónapban valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló esetében megfelel a z
(1)	 bekezdés	 szerinti	 feltételnek .	 A	 járulékkedvezményt munkavállalónként	 kell
megállapítani . Nem vehet ő igénybe a kedvezmény az olyan folyamatosan foglalkoztatot t
munkavállaló munkabére után, aki az (5) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint más
munkáltatóval is munkaviszonyban áll .

(3) Az adókedvezmény alapja a tárgyhónapra a munkavállaló részére elszámolt,a
munkavállalót terhel ő közterhekkel nem csökkentett bruttó munkabér (a továbbiakban :
kedvezményalap) .

(4) A kedvezmény mértéke a 2012. évre

a) a kedvezményalap 21,5 százaléka, de legfeljebb 16 125 Ft, vag y
b az a •ont szerint meghatározott összegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap 1 4

százalékát mezhaladó része amenn iben a kedvezmén ala• me_halad'a a 75 ezer forintot .

(5) Az adókedvezmény els ő alkalommal történő 	 igénybevételét 	 megelőzően	 a
foglalkoztató munkáltató nyilatkozattételre szólítja fel a munkavállalót arról, hogy kizárólag e
munkáltatóval	 áll	 munkaviszonyban .	 Az	 ilyen	 nyilatkozatott	 tett	 magánszemél y
haladéktalanul bejelenti munkáltatójának, ha más munkáltatóval munkaviszonyt létesít .E
rendelkezés alkalmazásában nem kell figyelembe venni az egyszerűsített fogalakoztatásró l
szóló törvény szerint létesített munkaviszonyt .

(6) Amennyiben a munkáltató 2012 . január	 1-jét megelőzően munkavállalót nem
foglalkoztatott, a járulékkedvezményre az (1) bekezdés szerinti feltételre tekintet nélkü l
jogosult .

(7) E § alkalmazásában folyamatosan foglalkoztatottnak kell tekinteni azt a munkavállalót ,
aki

a) 2011 . évben a 2011 . november 1jén kezdődő időszak bármely napján az adott
munkáltatóval munkaviszonyban állt, és aki a 2012 . év bármely napján az adott munkáltatóval
munkaviszonyban áll(t), vagy

b)	 az	 említett	 időszakokban egymást	 követően	 olyan munkáltatókkal 	 áll(t)
munkaviszonyban, akik (amelyek) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvén y
szabályai szerint kapcsolt vállalkozásnak min ő sülnek, vagy

c) az említett id őszakokban az egyéni vállalkozóval illetve az általa alapított egyéni cégge l
áll(t) munkaviszonyban ,

azzal, hogyaz a)-c)ponttól eltérően az adott munkáltatónál nem min ősül folyamatosan
foglalkoztatottnak az a munkavállaló, 	 aki	 az a) pontban említett 	 időszakokbana
munkaviszony létesítését megel őzően 110 munkanapot meghaladóan más –az a)–c )

pontokban nem említett – munkáltatóval is munkaviszonyban állt, 	 illetve nem állt
munkaviszonyban, ide nem értve az egyszer űsített fogalakoztatásról szóló törvény szerint
létesített munkaviszonyt .

(8) 2013 . évben a foglalkoztatót az adókedvezmény az (1) bekezdés szerinti feltételre
tekintet nélkül illeti meg. A kedvezmény mértéke

a) a kedvezményalap 16 százaléka, de legfeljebb 12 ezer forint, vagy
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b) aza)pont szerint meghatározott összegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap 2 0
százalékát meghaladó része, amennyiben a kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot .

(9) E § rendelkezései nem terjednek ki az egyszerűsített fogalakoztatásról szóló törvény
szerint	 létesített munkaviszonyra,	 illetve	 az	 ilyen munkaviszonyban foglalkoztatot t
munkavállalókra .

A szakképzettséget nem igénylőfoglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók után
érvényesíthető adókedvezmény

359. § (1) A szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban személy munkáltatójae
foglalkoztatott adóalapot képező jövedelme után a minimálbér mértékét meg nem halad ó
összegig 18 százalék adót fizet . Ha a munkavállaló munkabére a minimálbér mértéké t
meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános szabályokat kell alkalmazni .

(2) E	 alkalmazásában szakképzettséget nem igényl ő foglalkozáson a Foglalkozások
Egységes Osztályozási Rendszerérő l szóló KSH közlemény (FEOR-08) 9 . főcsoportja szerint i
foglalkozásokat kell érteni .

A Karrier Híd Programban részt vett munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény

360. § (1) A Karrier Híd Programban részt vev ő , a felmentését (felmondását) közvetlenü l
megelőzően kormánytisztviselő i jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos
szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetés i
szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy – költségvetési szervnek nem min ősülő –
kifizetője, e foglalkoztatott járulékalapot képez ő , tárgyhónapban juttatott jövedelmének
minimálbér kétszeresét meg nem haladó összegéig, a (12a) bekezdés szerinti igazolá s
érvényességi idején belül, mentesül az adó 50%-ának megfizetése alól .

(2) Adókedvezményre a kifizető akkor jogosult, ha a foglalkoztatott legkésőbba
kedvezménnyel érintett jogyiszonyának els ő napját megelőző napon rendelkezik az állam i
foglalkoztatási szerv által kiállított igazolással, amely tanúsítja, hogy a Karrier Híd
Programban részt vett . Az _igazolás érvényességi ideje egy év . Több jogviszony egyidej ű
fennállása esetén az adókedvezményt az a kifizető érvényesítheti, amelynek birtokában van az
igazolás .

(3) Az igazolás kiadásának feltétele, hogy a Karrier Híd Programban részt vev ő személy
az igazolás iránti kérelmét 2012 . október 31-éig benyújtja az állami foglalkoztatási szervnek .

A foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozás a

361 . § (1) Amennyiben a foglalkoztatott munkavállaló után e törvény szerint a munkáltat ó
több jogcímen is érvényesíthetne adókedvezményt illetve 	 az	 általános mértékűnél
alacsonyabb adófizetési kötelezettséget (a továbbiakban együtt : kedvezményt), úgy – a (2 )
bekezdésben foglaltak kivételével – a kedvezményt a döntése szerinti egy jogcímen vehet i
igénybe.

(2) A Start adókedvezmény (START, START PLUSZ, START EXTRA vagy STAR T
BONUSZ) és a Karrier Híd Programban részt vett személy foglalkoztatóját megillető
adókedvezmény más, e törvényben szabályozott – de e bekezdésben nem említett –
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adókedvezménnyel együtt is érvényesíthető , az – a legfeljebb két jogcímen érvényesíthet ő –
együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetend ő adó összegét . Ha
a foglalkoztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összeg e
meghaladja az adott hónapra fizetendő adó összegét, a különbözetre az adózás rendjér ő l szóló
törvénynek a túlfizetésre vonatkozó szabályait kell értelemszer űen alkalmazni .

(3) A kedvezmény (2) bekezdés szerinti együttes érvényesítése során az általáno s
mértékűnél alacsonyabb adófizetési kötelezettség esetén az adott jogcímen érvényesíthet ő
kedvezményként az általános adómértékb ő l (adókulcsból) és a kedvezményes adómértéket
(adókulcsot) levonva megállapított kedvezménymértékkel (kedvezménykulccsal) – az adot t
jogcímen érvényesíthet ő 	 kedvezményt szabályozó 	 rendelkezésben meghatározott	 –
kedvezményalapra megállapított összeget kell figyelembe venni .

Eljárási szabályok

362. § (1) Az adót az adóalany az adózás rendjérő l szóló törvény rendelkezései szerint
havonta megállapítja, bevallj a és megfizeti . A kifizető az adót magánszemélyhez nem köthet ő
kötelezettségként vallja be és fizeti meg, valamint az adó összegét természetes személ y
részére kiállított igazoláson nem tünteti fel . Amennyiben az adóalany természetes személy
foglalkoztatására 	 tekintettel	 kedvezményt vagy támogatást	 vesz	 igénybe,	 bevallás i
kötelezettségét úgy kell teljesítenie, hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás _
jogcíme, alapja és a kedvezmény vagy támogatásösszege_ személyenként megállapíthat ó
legyen .

(2) Az egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelem figyelembe vételéve l
fizetett adót havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követ ő hónap 12-éig vallja be és fizeti
meg.

(3) Az egyéni vállalkozó az egyszer űsített vállalkozói adó alapja figyelembe vételével
fizetett adót negyedévente állapítja meg, és a negyedévet követ ő hónap 12-éig vallja be és
fizeti meg .

(4) A belföldön állandó lakóhellyel, 	 szokásos	 tartózkodási hellyel,	 székhellyel ,
telephellyel, kereskedelmi képviselettel vagy a jogszabályban el őírt belföldi nyilvántartásba
bejegyzésre kötelezett más hasonló teleppel nem rendelkez ő kifizető az adóval összefügg ő
adókötelezettségeit személyesen vagy pénzügyi képvisel ője útján teljesíti .	 A kifizető
adókötelezettségeit személ esen csak akkor tel'esítheti ha be'elentkezése ala .'án az állami
adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette.

(5) Ha a belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel 1
kereskedelmi képviselettel vagy a jogszabályban el ő írt belföldi nyilvántartásba bejegyzésr e
kötelezett más hasonló teleppel nem rendelkező kifizető az adó megállapítását, bevallását
vagy fizetését elmulasztja, az ebb ől keletkező adóhiány megfizetésére az állami adóhatósága
kifizetővel az adófizetési kötelezettséget eredményez ő jogviszonyban álló természete s
személyt kötelezi, kivéve, az adónak e fejezet külön rendelkezése alapján más kifizet ő az
alanya. A természetes személy terhére jogkövetkezményként csak késedelmi pótlé k
megállapítására kerülhet sor .

(6) A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képvisel őjeként az adó
megállapítására, bevallására és megfizetésére a kincstár kötelezett .
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(7) Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olya n
nyilvántartást köteles vezetni, amelynek alapján az adó ala•'a és össze-e valamint az annak
megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege, továbbá az ad ó
megfizetésének napja ellenőrizhető . E nyilvántartási kötelezettségét a számvitelr ől szóló
törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása
(könyvvezetése) megfelel ő részletezésével, más kifizető a személyi jövedelemadóról szól ó
törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény rendelkezése alapján vezetet t
külön nyilvántartás révén teljesíti .

Más jogszabályok alkalmazás a

363 . § (1) Az adózó az adóval összefügg ő adókötelezettségei teljesítése során az adózá s
rendjérő l szóló törvény rendelkezéseit e fejezet rendelkezéseit figyelembe véve alkalmazza .

(2) Az egyszerűsített	 közteherviselési hozzájárulásról, 	 valamint az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményez ő
jogviszony esetében az adózó az adóval összefüggő adókötelezettségeit az érintett törvény
rendelkezéseit figyelembe véve teljesíti .

(3) Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerz ődésneka
rendelkezését kell alkalmazni, amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus, illető leg
nemzetközi szerződés e fejezett ő l eltérő rendelkezést tartalmaz .

Az adó megosztása

364 . A befizetett adóból az állami adóhatóság 88,9 százalékot a Nyugdíjbiztosítás i
Alapnak, 7,4 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak, 3,7 százalékot a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapnak utal át .

Értelmező rendelkezések

365. § E fejezet alkalmazásában :
1 . álláskeresési ellátás: az álláskeresési járadék, a keresetpótló juttatás, a vállalkozó i

járadék, valamint a munkanélküli-járadék, az álláskeresést ösztönző juttatás és nyugdíj el őtti
álláskeresési segély ;

2 .	 egyéni vállalkozó : a szemolyi jövedelemadóról 	 szóló	 törvény szerint egyéni
vállalkozónak minő sülő természetes személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrő l
szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepl ő természetes személy akko r
is, ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége ingatlan-bérbeadás vagy egyéb szálláshely -
szolgáltatás) ;

3. egyházi személy: az egyház belső törvénye vagy szabályzata alapján ilyennek min ősülő
természetes személy ;

4. harmadik állam: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról ,
valamint e szolgáltatások fedezetérő l szóló törvényben ilyenként meghatározott állam ;

5. külföldi illetőségű magánszemély : a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerin t
külföldi illetőségű magánszemélynek minősülő természetes személy ;

6. mezőgazdasági	 őstermelő : a személyi jövedelemadóról 	 szóló	 törvény szerint
mezőgazdaságiőstermelőnek minősülő természetes személy, feltéve, hogy a rá irányadó
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öregséginyugdíj-korhatárig még hátralév ő ideje és már megszerzett szolgálati ideje együttesen
legalább húsz év ;

7. minimálbér : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról ,
valamint e szolgáltatások fedezetérő l szóló törvényben ilyenként meghatározott összeg ;

8 .	 saját jogú nyugdíjas :	 a	 társadalombiztosítás	 ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér ől szóló törvény szerint saját jogú
nyugdíjasnak minősülő természetes személy .

Átmeneti rendelkezések

366 . § Ahol jogszabály
a) a társadalombiztosítási járulékra,
b) a foglalkoztatót,	 a biztosított egyéni vállalkozót terhelő egészségbiztosítási é s

munkaerő-piaci	 járulékra	 (természetbeni	 egészségbiztosítási 	 járulékra,	 pénzbel i
egészségbiztosítási járulékra, munkaerő-piaci járulékra) ,

c)	 a foglalkoztatót,	 a biztosított egyéni vállalkozót terhel ő munkáltatói nyugdíj -
hozzájárulásra (nyugdíj-biztosítási járulékra )

irányadó rendelkezést tartalmaz, azon — jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — aze
fejezetben meghatározott adót kell érteni . "

2. A törvényjavaslat 351 . § (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) A 1 . §—9. §, 10. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 12 . §—20. §, 21 . § (1) és (3)
bekezdése, 22 . §—59. §, 60. § (1) és (2) bekezdése, 61 . §—63 . §, 67 . § (1) bekezdés, 69 . § ,
71 . §—83 . §, 84 . (1) és (2) bekezdése, 85. §, 88 . §, 90 . §-92. §, 96 . § (1) bekezdése, a 97 .
(1) bekezdése, 99 . §, 101 . §—180 . §, 182. §—185 . §, 187. §—189. §, 192 . §, 193 . §, 196. § ,
198 . §—199. §, 200.

	

(2) bekezdés, 201 . §—207. §, 209. §—226 . §, 228. §—232. §,234 . *—
237. §, 242. §, 246 . §—248, §, 252. §—316. §, 318. §—323 . §, 324. § (1) bekezdés, 325 . § —
335. §, 337. §—344 §, 351 . §—358 . §, 361 . §—366. §, valamint az 1 . melléklet 2 . pontja, a 2—10 .
mellékletei 2012. január 1-jén lép hatályba . ”

3. A törvényjavaslat 351. § (9) bekezdése a következők szerint módosul :

„(9) A 227 . §, 233 . § (1) bekezdése, 249. §—251 . §, 317 . §, 359. §2013 . január 1-jén lép
hatályba . ”

4. A törvényjavaslat 351. § (11) bekezdése elmarad :

„[(11) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a nettó munkabérek e törvén y
rendelkezései miatti esetleges csökkenésének ellentételezése, a munkabérek nettó
értékének meg őrzéséhez szükséges béremelések ösztönzése érdekében szüksége s
kompenzáció szabályait rendeletben állapítsa meg .]”

Indokolás

A javaslat a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény szabályait egészíti ki az adó terhér e
igénybe vehet ő kedvezmények rendszerével . E körbe tartozik a nettó keresetek értéké t
megőrző bérkompenzáció céljára igénybe vehető kedvezmény, a Karrier Híd Programban
részt vevő magánszemélyek munkáltatóját megillető kedvezmény, valamint — 2013-as
hatályba lépéssel — a szakképzettséget nem igényl ő foglalkozásokban foglalkoztatottak
munkáltatóját megillet ő kedvezmény. A módosítás rendezi a kedvezmények együttes
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érvényesítésének szabályait, valamint kiegészíti az eljárási szabályokat azzal a rendelkezéssel ,
hogy kedvezmények igénybevétele esetén a kedvezmény jogcímét, alapját, összegé t
személyenként kell bevallani . A módosítás törli azt az okafogyott rendelkezést, amel y
kormányrendelet alkotására ad felhatalmazást a bérkompenzációval összefüggésben .

Budapest, 2011 . november „g .”
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