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Tájékoztatató a Rehabilitációs kártyáról

A Rehabilitációs kártyával kapcsolatosan a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 16/A. és
16/B. §-a rendelkezik.
A Rehabilitációs kártya célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának ösztönzése a munkáltatói adóterhek csökkentése által.

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, aki a
rehabilitációs hatóság
megváltozott

által végzett

munkaképességű

hatályos komplex minősítés szerint
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ellátásairól

és

egyes

a

törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában, vagy b)
pont ba) vagy bb) alpontjában foglalt minősítési kategóriába tartozik, azaz
- a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória);
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható,
azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott
egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória);
- tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 kategória);
- egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a
komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb
körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória).
- továbbá rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki 2011. december 31-én
III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres
szociális járadékban részesült.

2017. január elsejét megelőzően Rehabilitációs kártyára az a megváltozott
munkaképességű személy volt jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett
komplex minősítés szerint B1 vagy B2 kategóriába tartozott, továbbá aki 2011.
december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy
rendszeres szociális járadékban részesült. A jogosultak köre a komplex minősítés
szerint B2 és C2 kategóriába tartozó megváltozott munkaképességű személyekkel
bővült 2017. január 1-jét követően.

A Rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató
munkaadó számára nyújt kedvezményt. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs
kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési
kötelezettségét eredményező munkaviszonyra tekintettel az őt terhelő számított
adóból adókedvezményt vehet igénybe. Ennek mértéke az adó alapjának
megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér
(138.000 forint) kétszeresének 19,5 százaléka (53.820 forint).

A kártya által biztosított kedvezményt egy megváltozott munkaképességű személy
után egyszerre csak egy munkaadó veheti igénybe, és csak addig, amíg a kártyát
letétben tartja.
A jogosult kérheti a Rehabilitációs kártya kiállítását a rehabilitációs hatóságként
eljáró területileg illetékes fővárosi-, megyei kormányhivatal járási hivatalnál.
A Rehabilitációs kártyát a rehabilitációs hatóság adatszolgáltatása alapján a Nemzeti
Adó - és Vámhivatal (a továbbiakban: állami adóhatóság) állítja ki és vonja vissza. A
Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének,
visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes
szabályairól szóló 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet 3. § alapján az állami adóhatóság
a rehabilitációs hatóság adatszolgáltatását követő 15 napon belül megküldi a
Rehabilitációs kártyát a munkaviszony fennállása esetén a kérelemben közölt
munkáltató, vagy a Rehabilitációs kártyára jogosult személy részére.
A Rehabilitációs kártya érvényességének kezdő időpontja a kártya kiállításának
napja, záró időpontja pedig a Rehabilitációs kártya visszavonásának napja. A
rehabilitációs hatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnése esetén
gondoskodik

a

rehabilitációs

kártya

visszavonásával

kapcsolatos
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megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a

jogosultság megszűnéséről, valamint a Rehabilitációs kártyát letétbe helyező
munkaadó nevéről, adószámáról, székhelyéről, telephelyéről.

Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnése esetén a
kártyát visszavonja. A Rehabilitációs kártyával rendelkező személy a visszavont
kártyát az állami adóhatóságnak visszaszolgáltatja. Ha az állami adóhatóság a
Rehabilitációs kártyát visszavonja, erről értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben
tartó munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követő naptól nem jogosult az
adókedvezményre.
A Rehabilitációs kártyával kapcsolatos eljárások során az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit a Pftv. rendelkezései figyelembevételével kell alkalmazni.
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kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól szóló 33/2012. (XII. 5.) NGM
rendeletben található.
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