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Minimálbér-emelési támogatás

ÜZLETI TANÁCSADÁS

A minimálbér – emelési támogatásra 2013. május 31-ig lehet benyújtani a
kérelmeket a munkaügyi központnak.
Az április 5-én megjelent Magyar Közlöny részletezi a 103/2013. (IV. 5.) Korm.
Rendeletet, melyet közvetlenül letölthet erről a linkről.
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A 11 nehéz helyzetben lévő ágazatban működő vállalkozások esetében a kabinet
vállalja át 2013 első félévében a minimálbér- és a szakmunkás minimálbér-emelés
által okozott többlet bérköltséget, és az arra eső járulékköltséget is.
Az érintett ágazatok az élelmiszergyártásban, a textil-, a ruházati és a bőriparban, a
fafeldolgozásban, a bútorgyártásban, valamint az épületek építése és a speciális
szaképítés ágazatban, emellett a szálláshely szolgáltatásban, a vendéglátásban, és a
kiskereskedelemben működő cégek.
A támogatásról a munkaügyi központ 21 napon belül dönt, és a támogatást a január
1-jétől június 30-ig terjedő időszakra egy összegben folyósítja. A rendelet szerint a
munkaügyi központ hatósági szerződést köt a támogatott cégekkel, amelyeknek
augusztus 31-ig elszámolást kell benyújtaniuk a támogatás felhasználásáról.
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A rendelet alapján a támogatási kérelmet írásban és elektronikus formában kell
benyújtani, és a kérelem mellékletét képező nyilatkozatok is kizárólag elektronikus
formában nyújthatók be.
A támogatás nem igényelhető az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi
munkára irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló után, valamint olyan
munkavállaló után sem, akinek foglalkoztatásához a munkáltató foglalkoztatás
bővítő bértámogatásban, munkahelymegőrző támogatásban, munkatapasztalatszerzés támogatásban, részmunkaidős foglalkoztatás támogatásában, valamint
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható
támogatásban részesül.
Költségvetési szerv nem kaphat támogatást, és olyan munkáltató sem, amelynek
lejárt, meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása
van, kivéve, ha a megfizetésére 2013. március 31. napjáig fizetési halasztást kapott.
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A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező
bérminimum 2012. december 31-én és 2013. január 1-én hatályos összege közötti
különbözet, valamint az erre a különbözetre számított (tényleges kedvezményekkel
csökkentett) szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes
összegének 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig számított időtartamra járó
összegét.
A kisvállalati adóalany munkáltató esetében a támogatás mértékének
megállapításánál a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás helyett
a kisvállalati adót kell figyelembe venni
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Amennyiben a hírlevélben foglaltakkal kapcsolatban bármilyen további kérdése
lenne, kérjük forduljon munkatársainkhoz.
A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz ezért nem tekinthető adójogi, számviteli
tanácsnak vagy döntést megalapozó információnak. Jelen tájékoztatatás nem terjedhet ki minden részletre,
különösen egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre
törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglaltakat a saját felelősségére használja és teljes mértékben
felelősséget vállal az esetleges következményekért.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön e-mail címéhez az internetről és/vagy egyéb nyilvános címjegyzékből jutottunk hozzá.
Az oldal(ak)on történő regisztrációval (amely egyúttal hírlevelünkre történő feliratkozás is) hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
kapcsolattartás / hírleveleken keresztüli rendszeres tájékoztatás / közvetlen üzletszerzés / piackutatás.
Kérjük jelezze (gto@gto.hu), mely adatkezelésekhez nem járul hozzá! Amennyiben tiltakozását nem jelzi, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:
postai/telefonos úton tájékoztató anyag küldése/információ az Adatkezelőtől/e-mai címére egyéb tájékoztató információk küldése.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri (gto@gto.hu), ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
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