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Munkaerő mobilitást célzó intézkedések módosulása

Kis Gábor

„2017. január 13-ai
hatállyal módosult a
lakhatási támogatás
nyújtásának
szabályrendszere,
valamint a munkába
járás
költségtérítésének
kötelezően
biztosítandó mértéke”

2017. január 13-ai hatállyal
Egy
másik
kormányrendelet
módosult a lakhatási támogatás módosítása érintette a munkába
nyújtásának
szabályrendszere, járással
kapcsolatos
utazási
valamint
a
munkába
járás költségtérítés mértékét is.
költségtérítésének
kötelezően
biztosítandó mértéke.
A
módosítás
alapján
a
munkavállaló részére a 39/2010. (II.
A módosítás alapján lakhatási 26.) Kormányrendeletet 3. §-a szerinti
támogatás nyújtható annak az térítés
helyett
a
személyi
álláskeresőnek, aki olyan legalább hat jövedelemadóról szóló törvényben
hónap időtartamra szóló és legalább meghatározott 15 Ft munkába járás
heti
20
óra
munkaidejű költségtérítése
címén
munkaviszonyt
létesít,
amely meghatározott összeg 60 százaléka
esetében az állandó lakóhelye és a akkor jár, ha:
munkavégzés helye legalább 60 km-re
- a munkavállaló lakó- vagy
van egymástól, illetve aki nem
tartózkodási helye, valamint a
rendelkezik
lakóingatlannal
a
munkavégzés helye között
munkavégzés helyén, valamint olyan
nincsen közösségi közlekedés,
településen, amelynek a munkavégzés
- a munkavállaló munkarendje
helyétől való távolsága nem éri el a 60
miatt nem, vagy csak hosszú
km-t (a módosítás előtti a jogszabály
várakozással tudja igénybe
szövegében 100 km szerepelt).
venni
a
közösségi
közlekedést,
Kikerült a joganyagból az a feltétel
is, hogy a munkavégzés helye és az
- ha
a
munkavállaló
állandó lakóhely közötti, naponta,
mozgáskorlátozottsága,
tömegközlekedési eszközzel történő
illetve a súlyos fogyatékosság
oda- és visszautazás idejének meg kell
minősítésének
és
haladnia az 5 órát.
felülvizsgálatának, valamint a
fogyatékossági
támogatás
A lakhatási támogatás folyósítását
folyósításának
szabályairól
meg kell szüntetni akkor, ha a
szóló
kormányrendelet
támogatásban részesülő személy más
szerinti súlyos fogyatékossága
jogcímen lakhatási, vagy közüzemi
miatt nem képes közösségi
támogatásban részesül.
közlekedési járművet igénybe

2017. február 20.
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-

-

venni, ideértve azt az esetet is, ha a
munkavállaló munkába járását az Mt. 294.
§ (1) bekezdés b) pontjában felsorolt
hozzátartozója biztosítja,
a munkavállalónak bölcsődei ellátást
igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési
intézményben tanuló gyermeke van.

A módosítás értelmében tehát továbbra is a 9
Ft a kötelezően biztosítandó költségtérítés

mértéke, a 15 Ft és a 9 Ft közötti összeg
különbözetét a munkáltató mérlegelési
jogkörben nyújthatja.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

