Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP)
Kulcskérdés a munkavállalók ösztönzése és egyben a tulajdonosi szemlélet megteremtése. Javadalmazási politika keretében megszerezhető
nettó vagyoni érték adóterhe 81,96 %-ról 17,65 %-ra csökkenthető. Ilyen speciális, javadalmazási politikához kötött MRP keretében
a társaság által kibocsátott értékpapírok vagy ahhoz kapcsolódó, értékkel bíró jogok munkavállalók részére történő ingyenes vagy
kedvezményes juttatására van lehetőség különböző feltételek mellett.

Javadalmazási politikához
kötött MRP előnye:
• Összeköthető a társaság által egyébként alkalmazott
javadalmazási politikával, ösztönző rendszerekkel, ezáltal
érdekeltté teszi a résztvevőket a vállalat (vállalatcsoport)
teljesítményének, jövőbeli céljainak elérésében.
• A „hagyományos” részvényjuttatási programokhoz képest
kedvezőbb adókövetkezmények mellett nyújtható juttatás.
• A munkavállalói értékpapír-juttatási programmal ellentétben
-- a megszerezhető javadalmazással kapcsolatban
nincs értékbeli korlátozás;
-- nincs kötelező részvételi (tartási) időszak;
-- nincs korlátozás a tekintetben, hogy a programban milyen
arányban vehetnek részt vezető tisztségviselők és mekkora
arányú juttatásra tehetnek szert, stb.

Vizsgálandó kérdések:
• A vállalatnál (vállalat csoportnál) működő javadalmazási
és ösztönző rendszerbe beilleszthető-e egy MRP?
• Van-e lehetőség egy olyan javadalmazási és ösztönző rendszer
kialakítására, amely megfelel az MRP alapítás feltételeinek?
• Van-e lehetőség a már működő javadalmazási és ösztönző rendszer
olyan módon történő átalakítására, hogy az megfeleljen az MRP
alapítás feltételeinek?
• Az MRP szervezet létrehozásával és működtetésével kapcsolatban
felmerülő költségek arányban állnak-e a működtetéssel elérhető
előnyökkel?

A Deloitte szakértői szívesen állnak rendelkezésre a javadalmazási
politikához kötött MRP-vel kapcsolatban, így például az alábbi szolgáltatásokkal:
• A jelenlegi vagy tervezett részvényjuttatási rendszer véleményezése, szükség szerint átalakítására vonatkozó javaslatok bemutatása
az MRP indítás feltételeinek teljesítése érdekében
• Javadalmazási politika kialakításában közreműködés vagy az alkalmazott juttatási szabályzat módosításában történő segítségnyújtás
• MRP szervezet alapításának és működtetésének jogi támogatása (pl. alapszabály készítés, bírósági nyilvántartásba vétel)
Könyvelési, számviteli, nyilvántartási szolgáltatások
• Adózási tájékoztató elkészítése a résztvevők részére és az adóeljárási követelményeknek megfelelésben támogatás nyújtása
(pl. adóbevallás készítése, adatszolgáltatás), stb.
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