Rehabilitációs hozzájárulás:
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foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott
megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát
(kötelező foglalkoztatási szint). Szabályozza a módosítás, hogy a létszámon a
tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A statisztikai állományi
létszámot egy tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell
meghatározni. A statisztikai állományi létszám meghatározásánál változott, hogy a
törvénymódosítás

hatálybalépését

kiszámításakor
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a
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foglalkoztatottakat nem kell, a kirendelés és a munkaerő-kölcsönzés keretei között
foglalkoztatottakat viszont figyelembe kell venni. A rehabilitációs hozzájárulás éves
összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám valamint a rehabilitációs
hozzájárulás (2011-ben 964 500 Ft/fő/év – a költségvetési tv. határozza meg a
mértékét) szorzata.
Az Flt. korábban nem tartalmazta, hogy a hozzájárulás fizetési kötelezettség
megállapításakor kit kell megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekinteni. A
módosítás ezt a hiányosságot pótolja, amikor beemeli törvénybe a korábban külön
jogszabályban - a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben –
meghatározott felsorolást. A hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározásánál a
42.§ szabályai szerint megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni akiknek:
a) munkaképesség-csökkenése - az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői
Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban:
OOSZI) szakvéleménye, 2001. január 1-jét megelőzően vasutas biztosítottak esetében
a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint - 50-100
százalékos mértékű,

b) egészségkárosodása az ORSZI szakvéleménye szerint 40 százalékos vagy azt
meghaladó mértékű,
c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján látási
fogyatékosnak minősül, vagy vakok személyi járadékában részesül,
d) az Ftv. 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyiség egészét érintő fejlődés
átható zavara miatt fogyatékossági támogatásban részesül,
e) külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minősül, és erre tekintettel a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adókedvezményre jogosult,
f) siket vagy súlyosan nagyothalló, és halláskárosodása audiológiai szakvélemény
szerint a 60 decibel hallásküszöb értékét eléri vagy meghaladja, vagy
g) a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet
szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül,
és a munkaszerződése szerinti munkaideje a napi négy órát eléri.
Rendelkezik a módosítás továbbá arról is, hogy milyen okiratokkal kell a
megváltozott munkaképességet igazolni:
a) a 42. § a) és b) pontja tekintetében: az ORSZI, OOSZI, Magyar Államvasutak
Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye, a rehabilitációs járadék megállapításáról
szóló határozat, vagy a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás megállapításáról
szóló határozat,
b) a 42. § c) pontja tekintetében: az ORSZI, OOSZI szakvéleménye, a kincstár
fogyatékossági támogatást megállapító határozata vagy vakok személyi járadékának
megállapításáról szóló határozata,

c) a 42. § d) és e) pontja tekintetében: az ORSZI szakvéleménye, az összevont adóalap
adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás vagy a kincstár
fogyatékossági támogatást megállapító határozata,
d) a 42. § f) pontja tekintetében: az OOSZI, ORSZI szakvéleménye, az audiológiai
állomás szakorvosának szakvéleménye, az összevont adóalap adóját csökkentő
kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás vagy a kincstár fogyatékossági
támogatás megállapításáról szóló határozata,
e) a 42. § g) pontja tekintetében: az elsőfokú szakorvosi (háziorvosi) szakvélemény, az
ORSZI másodfokú szakvéleménye,
az a)-e) pontokban említett szakvélemény, igazolás vagy határozat érvényességi idején
belül.
A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be,
állapítja meg, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla
javára. A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként előleget kell
fizetni. Az előleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok
alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség huszonöt
százaléka. A negyedik negyedévre előleget fizetni nem kell. A tevékenységét
megkezdő kötelezett az első teljes negyedév után köteles először bevallást és
előlegfizetést teljesíteni.

