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Az Országgyűlé s
Egészségügyi bizottsága

CO ,0

Lrltivzett : 2,2441

	

T, Q 7.

Bizottsági módosító iavasla t
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásairól és egyes törvénye k
módosításáról szóló T/5000 . számú törvényjavaslathoz – a Házszabály 94 . §-a és 102 . § (1 )
bekezdése alapján – az Egészségügyi bizottság az alább i

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 29 . (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az 1-13. §, a 14. § (1)–(4) bekezdése, a 14 . (6) bekezdése, a 15-28 . §, a 30-70 . § ,
a 72–86. §, a 87. § (1) bekezdése, a 88–106. §, a 107. § (1)–(4) bekezdése, a108–114. §, a
115. § (1) bekezdése, a 116–175 . §, valamint a 177 . §, 180 . § 2012. január 1-jén lép hatályba . ”

2. A törvényjavaslat 107 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„107. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény 20/A . § (2) bekezdés d) pontja a
következő [dcJ4) alponttal egészül ki :

(Az adóigazolványt kiegészítő kártya a következő adatokat tartalmazza:

az érvényesség időtartama,)

„[dcJkl) amely Rehabilitációs kártya esetén a kártya [bevonásáig] érvényességének
kezdő időpontjától a kártya visszavonásáig terjedő időszak .”

(2) Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény 20/A. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártya kiállításáig a kártya helyettesítés e
céljából igazolást állít ki, amely tartalmazza a (2) bekezdés szerinti adatokat . Ahol jogszabály
Rehabilitációs kártyát említ, azon a Rehabilitációs kártyát helyettesítő igazolást is érteni kell .”
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[(2)]L) Az adózás rendjér ő l szóló 2003. évi XCII. törvény 52. (7) bekezdés b) pontja
a következő bj) alponttal egészül ki :

[Az állami adóhatóság
elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra

kötelezettek és a mezőgazdasági őstermelő által]

„bj) a 31 . § (2) bekezdése szerinti bevallásokból a rehabilitációs hatóság részére a
megváltozott munkaképességű személyek [ellátása] ellátásánakfolyósítása mellett munkát
végző magánszemélyek és foglalkoztatóik azonosító adatait, valamint e magánszemélyek
pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapjára (keresetére, jövedelmére) vonatkozó adatokat a
rehabilitációs hatóság által folyósított ellátások jogszerűségének vizsgálata céljából a
bevallásra el ő írt határidőt követő hónap utolsó napjáig, ”

[(3)](4) Az adózás rendjér ő l szóló 2003 . évi XCII . törvény
[a) 31. (2) bekezdés 23. pontjában a „Start Extra kártyával” szövegrész helyébe a

„Start Extra kártyával, Rehabilitációs kártyával” szöveg ,
b) 35. (6) bekezdésében a „vagy START EXTRA kártya” szövegrész helyébe a

„START EXTRA kártya vagy Rehabilitációs kártya” szöveg, ]
[c)]q 52. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv”

szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, rehabilitációs hatóság” szöveg ,
[d)]bj 52 . § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „egészségbiztosítási szerv”

szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság” szöve g

lép .

3. A törvényjavaslat 111 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„111. §

A Pftv. a 16. §-t követően a következő III/B. fejezettel egészül ki :

„III/B. Fejezet

A megváltozott munkaképességűszemélyek foglalkoztatása

16/A. §

(1) Rehabilitációs [kártya igénylésére] kártyára az a megváltozott munkaképességű
személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex min ősítés szerint

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vag y
b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel .

(2) Rehabilitációs [kártya igénylésére] kártyára az a személy is jogosult, aki
a) 2011 . december 31-én III . csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban ,

rendszeres szociális járadékban részesült[ .] vagy
b) rehabilitációs járadékban részesül .
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(3) A Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a rehabilitációs hatóság
megállapítja, hogy az (1) bekezdés vagy a (2) bekezdés b)pontja szerinti feltétel nem teljesül .

[(3)]( A jogosult kérelmére a rehabilitációs hatóság gondoskodik a Rehabilitációs
kártya igénylésével kapcsolatos eljárás megindításáról, 	 ennek keretében adatot szolgáltat az
állami adóhatóság részére a rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásáról .

(5) A jogosult közli a rehabilitációs hatósággal az adóazonosító jelét, melyeta
rehabilitációs hatóság kezelhet a Rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásával é s
megszűnésével kapcsolatos, az állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatás céljából .

(6) A Rehabilitációs kártya érvényességének
a) kezdő időpontja az a nap, amikor a rehabilitációs hatóság (4) bekezdés szerint i

adatszolgáltatása az állami adóhatósághoz beérkezik ,
b) záró időpontja a kártya visszavonásának napja .

(7) A rehabilitációs hatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnése esetén
gondoskodik a Rehabilitációs kártya visszavonásával kapcsolatos eljárás megindításáról ,
ennek keretében adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a jogosultság megsz űnésérő l ,
valamint a Rehabilitációs	 kártyát	 letétbe helyező munkaadó nevéről, székhelyér ő l ,
telephelyéről .

(8) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnése eseténa
kártyát visszavonja. A Rehabilitációs kártyával rendelkező személy a visszavont kártyát a z
állami adóhatóságnak visszaszolgáltatja .

[4](9) A Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos egyéb eljárási szabályokról az
Art. rendelkezik.

168. §

(1) A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkez ő megváltozott
munkaképességű személy foglalkoztatása esetén nem fizet szociális hozzájárulási adót .

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy
után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, 	 és csak arra az időszakra, amelybena
Rehabilitációs kártyát letétben tartotta . [Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény és
egyéb, törvény alapján ugyanazon személy után járó foglalkoztatási célú, a szociáli s
hozzájárulási adó megfizetésére vonatkozó kedvezmény esetén csak a kedvez őbb vehető
igénybe.]

(3) Ha az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát visszavonja, err ől értesítia
Rehabilitációs kártyát letétben tartó munkaadót . A munkaadó az értesítés átvételét követő
naptól nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre . [Az (1) bekezdés
szerinti kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a megváltozot t
munkaképességű személy a munkába lépést megel őző napon rendelkezik Rehabilitáció s
kártyával vagy azt helyettesítő igazolással .]" "

4. A törvényjavaslat a következő új 180. §-sal és azt megelőzően a következő új 52 .
alcímmel egészül ki :
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„S2. Az egyes adótörvények és azzal összefüggőegyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CL VL törvény eltérőszövegel történő hatálybaléptetése

180.§

(1) Az egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szóló 2011 .
évi CLVI. törvény296. §(1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„296.§ (1) Az Art. 31 .	 (2)bekezdés23 .pontfa a következők szerint módosul, valaminta
31 .§ (2)bekezdése a következő új 29-31 . ponttal egészül ki :

1(2) Amunkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő' magánszemély
munkáltatót	 is),	 illetőleg az 52.	 (4) bekezdésének l), p), 	 r),	 s) és t) pontjaiban
meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót
követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítás i
kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokka l
összefüggő valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem adóról -, járulékról és az alább i
adatokról:]

„23 .a külön jogszabály szerint START-, START PLUSZ-, START EXTRA, STAR T
BONUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után, valamint a Karrier Hí d
programban résztvevő személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított
szociális hozzáárulási adó alapjáról és összegéről, továbbá a külön iogszabály szerin t
meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapjáról é s
összegérő l, valamint a külön jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő
munkavállaló és aző gyermekgondozási szabadságának időtartalma alatt munkakörében
foglalkozatott vagy_ yg ermek~ondozási szabadsá áng ak lejártát követően a vele azonos vagy
hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaid ős foglalkoztatása utána
foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény
összegérő l,”

„29.a magánnyugdíipénztári tagság tényéről ,
30. a szociális hozzájárulási adó alapjáról és összegér ő l ,
31. szociális hozzájárulási adóból igénybe vett kedvezmény (a23.pontban meghatározott

kedvezmények kivételével) esetén a személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül
számított szociális hozzájárulási adó alapfáról és összegéről, továbbá a külön fogszabál y
szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett kedvezmény jogcímér ől ,
alapjáról és összegérő l,'

(2)Az egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szóló2011 .
évi CLVI. törvény463 .§-ának(2)bekezdése a következő szöveggel lép hatályba :

„(2)Akülön törvényben meghatározottSTARTPLUSZ, START EXTRA, START
BÓNUSZ vagy a Rehabilitációs kártya után járó adókedvezmény más, e törvénybe n
szabályozott adókedvezménnyel együtt is érvényesíthető. A legfeljebb két jogcímen
érvényesíthető együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetend ő
adó összegét. Ha a foglalkoztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények
együttes összege meghaladja az adott hónapra fizetend ő adó összegét, a különbözetre az
adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kel l
értelemszerűen alkalmazni.”
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Indokolá s

A módosító javaslat az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló törvénnyel való összhang megteremtésére irányul . A módosító javaslat
ezen túlmenően pontosítja, kiegészíti a Rehabilitációs kártyára vonatkozó szabályokat . A
Rehabilitációs kártyára jogosult személyek köre kibővül a rehabilitációs járadékban részesülő
személyekkel . A kártya előállítása technikai feltételeinek megteremtéséig lehetővé kell tenni ,
hogy az állami adóhatóság a kártyát helyettesít ő igazolást adhasson ki . Szabályozni szüksége s
a rehabilitációs hatóság és az állami adóhatóság közötti adatszolgáltatás módját, a
Rehabilitációs kártya érvényességének időtartamát és visszavonásának feltételeit, valamint
pontosítani kell a kártya alapján igénybe vehet ő kedvezmény feltételeit .

Budapest, 2011 . december 7 .
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