FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Rehabilitációs kártyához kapcsolódó kedvezmények

Kis Gábor

„A kedvezmény az

adó alapjának
megállapításánál
bruttó munkabér, de
legfeljebb a
minimálbér
kétszeresének a 22
százaléka. Így tehát
a rehabilitációs
kártyával rendelkező
munkavállaló esetén
a munkáltató a
munkavállaló bruttó
bére után legfeljebb a
minimálbér
kétszereséig mentesül a szociális
hozzájárulási adó
megfizetése alól.”

2017.
január
1-től
rehabilitációs kártyára az a
megváltozott
munkaképességű
személy jogosult, aki az alábbi
feltételek
valamelyikének
megfelel:
a) rehabilitálható, ezen belül
aa) foglalkoztathatósága
rehabilitációval
helyreállítható,
vagy
ab) tartós foglalkozási
rehabilitációt igényel;
b)
rehabilitációja
nem
javasolt, ezen belül
ba) egészségi állapota
alapján
foglalkoztathatósága
rehabilitációval
helyreállítható, azonban a
komplex minősítés szakmai
szabályairól
szóló
rendeletben meghatározott
egyéb körülményei miatt
foglalkozási rehabilitációja
nem javasolt,
bb) egészségi állapota
alapján tartós foglalkozási
rehabilitációt
igényel,
azonban
a
komplex
minősítés
szakmai
szabályairól
szóló
rendeletben meghatározott
egyéb körülményei miatt
foglalkozási rehabilitációja
nem javasolt,

2017. július 5.

c) aki 2011. december 31-én
III. csoportos rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíjban
vagy
rendszeres
szociális
járadékban részesült
A munkaadó az őt az érvényes
rehabilitációs kártyával rendelkező
megváltozott
munkaképességű
személlyel fennálló adófizetési
kötelezettséget
eredményező
munkaviszonyra
tekintettel
terhelő
számított
szociális
hozzájárulási
adóból
adókedvezményt vehet igénybe. A
kedvezmény az adó alapjának
megállapításánál
bruttó
munkabér,
de
legfeljebb a
minimálbér kétszeresének a 22
százaléka.
Így
tehát
a
rehabilitációs kártyával rendelkező
munkavállaló esetén a munkáltató
a munkavállaló bruttó bére után legfeljebb
a
minimálbér
kétszereséig - mentesül a szociális
hozzájárulási adó megfizetése alól.
A
kedvezményre
egy
megváltozott
munkaképességű
személy után egyszerre csak egy
munkaadó jogosult, és csak arra
az
időszakra,
amelyben
a
rehabilitációs kártyát letétben
tartotta. A kártya visszavonása
esetén az erről szóló értesítés
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átvételét követő naptól a munkáltató nem
jogosult
a
szociális
hozzájárulási
adókedvezményre.

a létszám 5 százalékát, a cég rehabilitációs
hozzájárulást köteles fizetni, melynek mértéke
2017. január 1-től 1 147 500 Ft / hiányzó fő / év.

A kártya kiadására irányuló eljárást a
rehabilitációs hatóságnál kell kezdeményeznie
a magánszemélynek. A rehabilitációs hatóság
megállapítja
a
jogosultsági
feltételek
fennállását és erről egy napon belül értesíti az
adóhatóságot. Az adóhatóság a rehabilitációs
kártyát elkészíti és azt a rehabilitációs hatóság
adatszolgáltatását követő 15 napon belül adja
ki a természetes személy munkáltatójának,
vagy munkáltató hiányában a jogosult
természetes személynek.

A kötelező foglalkoztatási szintnek megfelelő
megváltozott
munkaképességű
személy
foglalkoztatásával azonban ez a kötelezettség
kiváltható.
Így
az
a
rehabilitációs
hozzájárulásra kötelezett foglalkoztató, akinél
a munkaerő állomány a 25 főt meghaladja, és a
kötelező foglalkoztatási szintet rehabilitációs
kártyával
rendelkező
munkavállaló
foglalkoztatásával teljesíti, nem csak a szociális
hozzájárulási adó alól mentesülhet, de a
rehabilitációs
hozzájárulás
összegét
is
csökkentheti.

Megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásával nem csak a szociális
hozzájárulási adó vonatkozásában lehet
kedvezményt igénybe venni.
Amennyiben ugyanis a munkaadó által
foglalkoztatottak
létszáma
a
25
főt
meghaladja, és a foglalkoztatott megváltozott
munkaképességű személyek száma nem éri el

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

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.
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