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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „az adókról, járulékokról szóló törvények
módosításáról" szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 . számú mellékletének következő módosítását javasoljuk :

"1. számú melléklet a 2005. évi. . .törvényhez

1 . Az Szia tv . 1 . számúmellékleteaz alábbi 7 .16 . alponttal egészül ki

/7. Egyéb indokkal adómentes :/

„7 .16 A munkáltató által munkavállalóin nevében a Diákhitel Központ Rt. részére a
hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet szerint
teliesített- a munkáltató által átvállalt - törlesztés, illetve előtörlesztés összege ."

2 . Az Szja tv . 1 . számú mellékletének 8.12 . alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A természetbeni juttatások közül adómentes :/

„8.12 . az erdőgazdálkodásban dolgozó, valamint az onnan nyugdíjba ment magánszemély
évi öt tonnát meg nem haladó tűzifajuttatása, továbbá a Munka Törvénykönyvének az
ipari és kereskedelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelet alapján adható, a
munkavállalónak (a nyugdíjas volt munkavállalónak) természetben juttatott évi 5 tonna
szén vagy azzal egyenértékű más háztartási tüzelőanyag ;"

3. Az Szia. tv.1 . sz.mellékletének8.22.alpontig helyébe a következő rendelkezés lép :

18.A természetbeni juttatások közül adómentes :/

„8.22 . a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával szervezett rendezvényhez,
programhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem
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haladó része, továbbá az a juttatás, amelyet az államháztartás-a juttatás forrása alapján akár
közvetetten is -valamely alrendszeréből, egyházi forrásból, illetőleg a közoktatási intézmény
saját bevételéből
a) a közoktatásban részt vevő gyermek, tanuló a kulturális, sport és más hasonló rendezvények
alkalmával kap (ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, szállást, étkezést és e-yéb, a
rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó juttatást, továbbá amit a tanulmányi kirándulás,
táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is) ;
b az a ontban említett rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó
magánszemély a jelenlétének, közreműködésének biztosításához szükséges feltételek
biztosításaként nem pénzbeli (ide értve különösen az utazást, szállást, étkezést) formában
kap."

4 . Az Szia tv.1.sz. mellékletének 8.30.alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes :/

„8 .30 . az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásról szóló törvényben
meghatározott gyermek, tanuló számára a-rá tekintettel a családok támogatásáról szóló
törvény szerint családi pótlékra jogosult -szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs
útión a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat
(ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak
beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy
kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában évente legfeljebb az
adóév első na *ánérvényes minimálbér havi összegének 40 százalékának megfelelő értékig
terjedően juttat (adómentes iskolakezdési támogatás) ; a munkáltató, a bér kifizetője az adó-
mentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként-az adóazonosító jel,
valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített
gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító
adatainak) feltüntetésével-nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához
való jog elévüléséig megőriz; az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát
meghaladó része, va-amint a munkáltató, a bér kifizetője által a szülővel vagy házastársával
fennálló jogviszony-ára tekintettel az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy
pénzben a gyermeknek juttatott támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból
származó jövedelmének minősül ;" "

Indokolás

1 . A javaslat szerint a munkáltatók munkavállalóik javára átvállalhatnák a diákhitel
törlesztését, illetve az előtörlesztést . Az így átvállalt törlesztés, illetve előtörlesztés összegét -
sem a munkáltatót, sem a munkavállalót illetően - nem terhelnék közterhek. A módosítás
hatásaként a hitelt felvevők terhei jelentősen csökkenhetnek, és várhatóan jelentősen nő az
előtörlesztések száma .

3 . Nem indokolt különbséget tenni a sajátos nevelési igényű és a többi gyermek, tanuló között
olyan módon, amelyet helyzetük különbségei nem indokolnak . Ez alkotmányosan is vitatható .
Érthetetlen és rosszízű pl ., hogy egy sportrendezvényen a kísérő felnőtt ingyen juthatna
étkezéshez, a speciális nevelési igényű gyerek szintén, ám a többi gyerek nem, legyen
bármilyen szegény. Nyilván a kínált szendvicsek tálcáira az esélyegyenlőségért harcoló



kormány legszívesebben rátetetné az „adóköteles szendvics", adómentes szendvics", a
kancsókra pedig az „adóköteles tea", „adómentes tea" feliratot, és szigorúan
megkülönböztetné, melyik nevelési igényű gyerek - integrált nevelés ide vagy oda - honnan
vesz magához ételt és italt az adott készlet erejéig és nem tovább .
Nehezen értelmezhető a közoktatáshoz „hasonló képzés" fogalma . Miután a közoktatáshoz
„hasonló képzésre" törvényi definíció nincs, így számos tevékenységről kijelenthető, hogy az
ilyen, és pénzügyileg kétes módon juthat támogatáshoz .
A közoktatásban egyébként döntően nem képzés folyik, ez a kifejezés csak a szakmatanulással
összefüggésben jogos .

4 . A tételes meghatározás helyett célszerű az iskolakezdéshez kötődő adómentes juttatás
összegét a minimálbér meghatározott százalékában meghatározni .

Budapest, 2005 . április 11 .
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