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Szakmai szövetségünk az elmúlt hónapokban olyan jelzéseket kapott a
Németországban vállalkozási szerződéses konstrukcióban vállalkozó
tagszervezetektől, mely szerint az APEH adó- és járulékellenőrzései
során a járulékfizetési kötelezettséget nem a 2009. január 1-jétől
hatályos kormányrendelet alapján vizsgálja.
Az ellenőrzések során ellenőreik tovább folytatják a múlt évre jellemző
gyakorlatot,
s
visszamenőlegesen
2-5
évre
olyan
mértékű
társadalombiztosítási
és
egyéb
járulékok,
bírságok,
kamatok
megfizetését kérik, melyeket a vállalkozások nem tudnak megfizetni.
Ezen vállalkozások teljes ellehetetlenítését okozzák az APEH által
hozott határozatok, ami részben a .járulékhiány,
a bírság és a kamat"
megfizethetetlenségét
jelentik, de jelentik egyúttal azt is, hogy
megszűnnek, mint adót és járulékot fizető vállalkozások.
Ezek a vállalkozások a külföldön foglalkoztatott dolgozóik után a
jogszabályok betartásával és az útmutatókban foglaltak segítségével a
munkaszerződésben foglalt személyi alapbér alapján fizették meg a
társadalombiztosítási
és
egyéb
járulékokat.
A
munkavállalók
németországi munkavégzésére tekintettel és a németországi telephelyek
terhére euróban kifizetett járandóságok után azonban itthon nem kellett
(erősítette meg a 2008. év előtti időszakok APEH ellenőrzési gyakorlata)
járulékokat fizetni. A Pénzügyminisztérium és az APEH előadói által
tartott szakmai információs napokon kapott tájékoztatás is ennek a
járulékfizetési gyakorlatnak a helyességét támasztják alá.

Érthetetlen a cégek és az érdeKKépv\seleteik számára, hogy miközben
az elmúlt év végén megjelent a 333/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet - a
társadalombiztosítás
ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXXV. Törvény
végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet módosításáról,
az APEH ellenörzései azt figyelmen kivül hagyják.

A fenti Kormányrendelet

és annak indok/ása js egyérteJműen rámutat
arra, hogya
módosítás
a vizsgált időszaki jogszabá\ynak
csak
pontosítása, annak érdekében, hogy az eltérő értelmezések elkerülhetők
legyenek.

A 333/2008. (XI1.30.) Kormányrendeletben a jogalkotónak az a kifejezett
szándéka tükröződik, hogy korábban is a szernélyi alapbér képezte a
járuJékfizetés aJapját.
Tagszervezeteink jelzése szerint az APEH ellenörzései során szernélyí
alapbérré
minősítik
a munkavállalók
valamenny\
jövedelmét (a
munkaszerződés
szerinti
személyi alapbért és azt ezt meghaladó
euróban kifizetett díjazást is), a szubjektív megítélés látszatát keltve, arra
hivatkozva, hogy az adózás rendjéről szóló törvény erre kifejezetten
felhatalmazást ad. Véleményünk szerint a 2003. évi XCII. törvény (az
adózás rendjéről) sem általános. sem részletes indoklásában foglaltak
nem tartalmaznak ilyen megfogalmazást.
Németországban
jelenleg
is mintegy 500 cég teljesít vállalkozási
szerzödést, részben a még kontingens alá tartozó építőiparban, részben
pedig a szabad szolgáltatási körbe tartozó szakmákban . Az 500 cégnél
mintegy 8.000 munkaválialó do\gozik, akiknek a fog\alkoztatása szűnlk
meg Németországban, miközben a hazai foglalkoztatásuk biztosítása is
nagyon kétséges.
Tisztelettel kétjük Elnök Urat, szíveskedjék személyesen közbenjárni
abban, hogya szolgáltatási exportot teljesítő 009-, \Hetve munkavállalói
körben a járulékfizetés alapja - összhangban a TB-törvénnyel - a
munkaszerződésben rögzitett személyi alapbér legyen, továbbra is azzal
az értelmezéssel, hogya járu!ékafapot a külföldi jövedelem nem növeli.
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