CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY ÉS GYED EXTRA

CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY
A kormánypárti frakciók a családi adókedvezmény szélesítéséről döntöttek. A januártól
hatályos bővítés 260 ezer családot érint kedvezően.
A döntés értelmében, január elsejétől kiszélesítik a gyermekek utáni adókedvezményt, így azt
a jövőben nemcsak a személyi jövedelemadóból, hanem a járulékból is le lehet majd vonni.
Mindez körülbelül 260 ezer családnak könnyíti majd meg a helyzetét, és ezzel összesen
mintegy 50 milliárd forint maradna a családok zsebében.
A KDNP javaslata azért jó, mert 260 ezer családnak többletjövedelmet jelent, 110 ezer család
esetében pedig "a bruttó jövedelem gyakorlatilag nettóvá válik" – mondta a sajtótájékoztatón
Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője.
A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy azok a családok, akik eddig nem tudták kihasználni a
gyerekek után járó családi adókedvezmény keretet, mert a bruttó jövedelmük alacsonyabb
volt, mint az igénybe vehető kedvezmény összege, azoknak a jövőben a munkavállalói járulék
(nyugdíjjárulék 10%, munkaerő-piaci járulék 1,5%, egészségbiztosítási járulék 7%) terhei
fognak csökkenni.
Így képzelhető el olyan eset, hogy egy három gyermekes család esetében, ahol a kedvezmény
mértéke gyermekenként 206.250 Ft, az anyuka bruttó jövedelme 100.000 Ft, apuka bruttó
jövedelme 180.000 Ft, vagyis a rendelkezésre álló 618.750 Ft-os családi kedvezmény keretet
nem tudták kihasználni, viszont januártól az ő esetükben, a fel nem használt összeg
beszámításra kerül a bért terhelő munkavállaló járulékokba, és ennek köszönhetően a család
nettó jövedelme 280.000 Ft lesz!

GYED EXTRA
A gyed extra a kismamák munkaerő-piaci visszatérését segítené, lehetővé válna ugyanis, hogy
ha a gyed lejárta előtt akarnak munkába állni, akkor akár egy év alatt megkaphassák azt a
teljes támogatást, amely a gyed keretében járna.
A konkrét javaslat még kidolgozás alatt van, azonban cél minden esetben ugyanaz, hogy mind
a munkába állni szándékozó, mind az újabb gyermeket vállalók, ne essenek el a gyermek után
járó támogatástól.
Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője szerint a „gyed extra” program lehetővé tenné a
kismamáknak, hogy akár egy év alatt megkaphassák azt a támogatást, ami három év alatt
járna, ha például egy év után vissza akarnak térni a munkahelyükre.
Jelenleg, ha egy anyának a szülés előtt tartós munkaviszonya volt, majd három évig otthon
marad a gyermekével, előbb hat hónapig a fizetése 70 százalékában maximalizált terhességi
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gyermekágyi segélyt (tgyás), majd a gyermek kétéves koráig a dupla minimálbér legföljebb
70 százalékában (bruttó 137 200 forint) maximalizált gyermekgondozási díjat (gyed), végül a
gyermek hároméves koráig a bruttó 28 500 forintos gyermekgondozási segélyt (gyes) kapja.
Ha előbb kíván visszamenni dolgozni, az ellátása megszűnik, ha pedig még egy gyermek
születik, akkor csak egyikük után igényelhet támogatást.
A kormány érvei szerint, jelentős összegektől esik el az az édesanya, aki előbb visszamegy
dolgozni, vagy három évnél kisebb korkülönbséggel szeretne gyerekeket szülni, ami így is
van a jelenlegi szabályok szerint.
A tervezet szerint a három évre járó tgyás, gyed és gyes összegét személyre szólóan ki lehet
számítani, és ezt az összeget igényelhetnék az édesanyák a jelenleginél rugalmasabb
formában, a gyerek hét hónapos korától akár munkavállalás mellett is.
Hogy miként, arra több verzió is van. Az egyszerűbb változat szerint az összeget 36 hónap
alatt lehetne fölvenni. Ez nem sokban különbözne a Gyurcsány Ferenc vezette kormány idején
működő rendszertől. Hiszen az anyák többsége a gyerek kétéves korában tér vissza dolgozni –
nagyjából ekkortól van esély bölcsődei helyre is –, amikortól már a gyes jár. Korábban pedig
lehetett a gyes mellett is korlátlan időintervallumban dolgozni: ezt a lehetőséget az Orbánkormány törölte el. Így most az anyáknak dönteniük kell: vagy a gyes, vagy a munkavállalás.
Egy másik – esélyesebbnek tűnő – változat szerint a három évre járó összeget 18–36 hónap
alatt vehetnék föl az anyák, de csak akkor, ha a munkaadó írásban nyilatkozik róla, hogy az
anyát a rugalmas gyed lejártától legalább a szülést követő 36. hónap végéig, vagyis a gyerek
hároméves koráig foglalkoztatja. Nyilatkozat híján csak 36 hónap alatt lehetne fölvenni a
támogatást. A „rövidített rugalmas gyedet” választó anyát a gyermek hároméves koráig
álláskeresési járadék, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, gyes vagy gyed nem illetné meg.
A javaslat szerint ez tudatos döntési lehetőséget kínálna az anyának arra vonatkozóan, hogy
milyen hosszan kíván otthon maradni gyermekével, és megkönnyítené a munkaadó helyzetét
is, mert tervezhetőbbé tenné a munkavállaló visszatérését. A munkaadói nyilatkozatra pedig
azért van szükség, hogy „ellehetetlenítsük az utánunk a vízözön mentalitású igénybe vevők
törekvését arra, hogy minél rövidebb idő alatt felvegyék a nekik járó támogatást, nem
törődvén azzal, mi történik annak lejártával”.
A GYED Extra elfogadását követően tájékoztatni fogjuk olvasóinkat!

Reméljük bővítettük ismereteit, és ha szeretne havonta friss információkat
kapni irodánktól, akkor regisztráljon honlapunkon hírlevél szolgáltatásunkra!
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