
Magyar Köztársaság Kormánya

T/6667/. sz .

Zárószavazás el őtti módosító iavasla t

Dr. Szili Katalin Asszonynak ,

az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 107 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes adó- és járuléktörvénye k
módosításáról szóló T/6667. számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó T/6667/79 .
számú egységes javaslatához (továbbiakban : egységes javaslat) a következő

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjesztem be:

1.

	

Az egységes javaslat 1. §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul :

„(4) Az Szja tv. 3. §-a a következő 83-84. ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/

„83 . Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely
tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának
megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, id őtartamát, útvonalát,
a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint eze n
költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma ,
üzemanyagár stb .) . A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető , másolatát a
magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi;.

84. Kis-és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottság i
rendeletben foglaltak szerinti támogatás :a Szerződés 87 . és 88. cikke alkalmazásábana
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethet őnek nyilvánításáró l
(általános csoportmentességi rendelet) szóló a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008 .
augusztus 6 .) 1-13 . cikkei alapján megillető támogatás .'

2.

	

Az egységes javaslat 3 . §-ában az Szja tv. 12. §-át megállapító rendelkezés e) pontj a
a következők szerint módosul :

/12. § Egyszerűsített bevallást – az adózás rendjéről szóló törvény szerint előírt
határidőben tett nyilatkozattal – az a magánszemély nyújthat be, aki az adóévben/
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„e) a b) pontban említett eset kivételével, nem a 13. § rendelkezései szerintUadóhatóság i
közreműködés nélküli) [köteles] bevallást kötelesbenyújtani”

/azzal, hogy nem zárja ki az egyszerűsített bevallást, ha a magánszemély adókedvezményt
érvényesít, az adójáról rendelkezik, továbbá a d) pont rendelkezésétől eltérően, ha a
mezőgazdasági őstermelő az e tevékenységéből származó bevételéből a jövedelmére nemleges
nyilatkozatot ad vagy egyébként e bevételéből nem kell jövedelmet megállapítani ./

3. Az egységes javaslat 3 . §-ában az Szja tv. 13. §-a (1) bekezdését megállapító
rendelkezés m) pontja a következők szerint módosul :

/13 . § (1) A magánszemély az adóhatóság közrem űködése nélkül elkészített bevallást nyújt
be, ha az adóévben/

„m) az a)-l) pontban nem említett esetben — figyelemmel a 12 . §, valamint a 14 . §
rendelkezéseire is —, ha nem tehet vagy nem tesz egyszer űsített bevallásra vagy munkáltató i
elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot, 	 vagy	 valamely bevételére	 vonatkozóan az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályait alkalmazza.”

4. Az egységes javaslat 6 . §-a (4) bekezdésében az Szja tv . 498. §-ának (22)
bekezdését megállapító rendelkezés a következők szerint módosul :

/Az Szja tv. 49/B. §-ának (20)-(22) bekezdései helyébe a következ ő rendelkezések lépnek:/

„(22) A (21) bekezdés szerint nyilvántartott összeg annyiban és akkor vezethető ki a
nyilvántartásból, ha és amennyiben az egyéni vállalkozó [azt]

a) a (10) bekezdés 1 . pontja szerinti esetben a nyilvántartásba vétel évében és az azt
követő három adóév során

aa) [a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév során] általa
kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy el őállítása
érdekében — alapnyilvántartásában, valamint egyedi beruházási és felújítás i
költségnyilvántartásában rögzített — beruházási, felújítási kiadás(oka)t [ide nem értve az olya n
beruházási, felújítási kiadást, amelyre a (16) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza], és/vag y

ab) a (6) bekezdés a) pontjában említett legalább 50 százalékban megváltozott
munkaképességű alkalmazott és/vagy b) pontjában említett korábban munkanélküli és/vagy
pályakezdő személy foglalkoztatására tekintettel költségként elszámolt kiadást, feltéve, hog y
az említettek foglalkoztatása 2007. december 31-ét követően kezdődött, és/vag y

ac) pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is )
fennálló kötelezettség-csökkentést ,

b) a (10) bekezdés 2 . és 3 . pontja szerinti esetben a nyilvántartásba vétel évében és az az t
követő három adóév során

ba) [a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév során] általa
kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy el őállítása
érdekében — alapnyilvántartásában, valamint egyedi beruházási és felújítás i
költségnyilvántartásában rögzített — beruházási, felújítási kiadás(oka)t [ide nem értve az olya n
beruházási, felújítási kiadást, amelyre a (16) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza], és/vag y

bb) pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerz ődés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) a
ba) pontban említett beruházási, felújítási kiadás(ok) miatt fennálló kötelezettség-csökkentést

teljesít, kivéve, ha a kivezetést — ideértve, ha a kivezetett összeg nem felel meg a (10)
bekezdés 1-3 . pontjában foglalt rendelkezéseknek — követő 30 napon belül megfizeti a
kivezetett résszel azonos összegű adót. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vétel évét
követő harmadik adóév végéig a nyilvántartásban maradt résszel azonos összegű adót a



negyedik adóév első hónapja utolsó napjáig megállapítja, megfizeti, és az említett napo t
követő első adóbevallásban bevallja. Ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása a z
említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve, ha annak oka
cselekvőképességének elvesztése vagy a halála), a nyilvántartásban maradt résszel azono s
összegű adót a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni .
Bármely esetben a fizetendő adót a (16) bekezdés késedelmi pótlékra vonatkozó
rendelkezéseinek értelemszer ű alkalmazásával, késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni .
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartást úgy vezeti, hogy abból megállapítható(ak) legyen(ek) a
kivezetett összeg(ek), valamint a kivezetés(ek) alapjául szolgáló kiadás(ok) teljesítéséne k
időpontja(i) és összege(i), illetve a kivezetés(ek) miatt fizetend ő adó és késedelmi pótlék
összege . "

5. Az egységes javaslat 11 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az Szja tv . 73 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az országgyű lési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítésérő l és kedvezményeirő l
szóló törvény szerint megállapított [költségtérítés (költségátalány)] költségtérítési átalány,
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir ől és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint megállapított költségátalány — ide nem értve a
hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szállás ellenértékeként megállapított, törvénybe n
szabályozott szállásköltség térítést — egésze jövedelem, mely után az adó mértéke 15 százalék .
Az adót a kifizet ő állapítja meg, vonja le és fizeti be .'

6. Az egységes javaslat II. fejezete a következő 14. §-sal egészül ki :

„14 . § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény 4 . §-aa
következő 23/d. ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában/

„23/d kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottság i
rendeletben foglaltak szerinti támogatás :a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásábana
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethet őnek nyilvánításáról
(általános csoportmentességi rendelet) szóló a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008 .
augusztus 6 .) 1-13 . cikkei alapján

megillető támogatás ;”

7. Az egységes javaslat 14. §-a (1) bekezdésének felvezető rendelkezése a következők
szerint módosul :

[14 115. §(1) A [társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban:] Tao.[)] 19 §-a (3) bekezdésének d) és e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

8. Az egységes javaslat 140 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A Tbj . 44/A. §[-a a következő (8)-(10)] (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép, és a 	 a következő (8)-(9)bekezdéssel egészül ki :

„[(8)]f Az egészségbiztosítási szerv a 44 . § (5) bekezdésében meghatározott igazolás
kiállítására kötelezettet az igazolás kiállításának elmulasztása, hibás vagy késedelme s
teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja .

[(9)]ffi Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás
adatkezelőjeként a nyilvántartás felülvizsgálata során azt állapítja meg, hogy a foglalkoztató ,
illetve egyéb bejelentésre kötelezett a bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem jogszabály
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szerint teljesítette, 15 napos határid ő kitűzésével felszólítja a bejelentésre kötelezettet, hogy
igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését . Ha a bejelentésre kötelezett határidőben nem
igazolja a bejelentés teljesítését, 100 ezer forintig terjed ő mulasztási bírsággal sújtható . A
kiszabható bírság felső határa a be nem jelentett személyek számának és a bírság legmagasab b
értékének szorzata.

[(10)](9) A [(8)-(9)](7)-(8) bekezdésben meghatározott mulasztási bírság kiszabásánál a z
egészségbiztosítási szerv mérlegeli az eset összes körülményét, a kötelezett jogellene s
magatartásának vagy mulasztásának súlyát és gyakoriságát, amely alapján a mulasztá s
súlyához igazodó bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi . "

	

9.

	

Az egységes javaslat 154 . §-a a következők szerint módosul :

„154. § Az Mpt. 22. §-ának (4) bekezdése a következ ő mondattal egészül ki :

„A pénztár a záradékolt belépési nyilatkozat egy példányának vagy a tagsági okiratnak =a
záradékolást követő 8 napon belül történő —[a] megküldésével értesíti a tagot és a munkáltató t
a pénztártagság létrejöttéről .'

	

10.

	

Az egységes javaslat 160. §-ának az elhagyását javaslom, egyidej űleg a jelenlegi
161-278. §-ok számozása 160-277. §-okra módosul :

„[160. § Az Mpt. 68/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A pénztár a tagok besorolását minden év december 31-ével aktualizálja, a
szükséges átsorolásokat elvégzi. A pénztár az átsorolások napját megel őző 60. és 90. nap
között felhívja az átsorolásban érintett tagok figyelmét az átsorolás esedékességére é s
tájékoztatja a tagokat a portfólióváltással összefüggő lehetőségekről, az egyes
választható portfóliók összetételéről, kockázatairól ."]”

	

11.

	

Az egységes javaslat 169. §-ában az Szt 9 . §-ának (6) bekezdését megállapít ó
rendelkezés a következők szerint módosul :

„(6) Az a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság [és korlátolt felelősségű társaság] ,
amely könyvvizsgálatra nem kötelezett, egyszerűsített éves beszámolóját, saját választás a
alapján a 98/A. § szerinti sajátos módon is elkészítheti . ”

	

12 .

	

Az egységes javaslat 198 . § (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az Szja tv .

a) 7. (1) bekezdésének e törvénnyel módosítottp) pontja ,

b) 56. §-ának e törvénnyel módosított (1) bekezdése ,
c) 73 . §-át megelőző alcímet megállapító rendelkezés és 73 . §-ának e törvénnye l

megállapított (6) bekezdése,

d) I. számú mellékletének e törvénnyel módosított 8 .6. pontjai

e) I . számú mellékleténeketörvénnyel megállapított 8 .37. pontja

2009. február 1-jén lép hatályba .”

	

13.

	

Az egységes javaslat 212 . §-a (1) bekezdésének 8. pontja a következők szerint
módosul :

/2009. január 1-jén az Szja tv ./

„8 .448 . §-ának (1) bekezdésében a „rendelkezhet” szövegrész helyébe a „rendelkezhet
— akkor is, ha a nyugdíj-előtakarékossági számlát a nyilatkozattétel időpontját megelőzően
nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt megszüntette, de a rendelkezést megalapozó
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befizetés évének utolsó napján az adott nyugdíj-előtakarékossági számláját még nem mondt a
fel – " szövegrész, (2) bekezdésében a „számlavezetőhöz teljesíti” szövegrész helyébe a
„számlavezetőhöz, vagy ha az adott nyugdíj-el őtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás
igénylése miatt a nyilatkozattétel időpontjára már megszűnt, a nyilatkozatban megjelölt
címre (számlára), illetve ha a magánszeméi nyilatkozattételének id őpontja utána kiutalás
teljesülésének időpontjáig [megszűnt] szűnt meg, a számlavezető által az adóhatóságnál erre
a célra nyitott beszedési számlára történt visszautalást követ ően, kérelemre az abban
megjelölt címre (számlára) utalja azzal, hogy ez a kiutalás más (újonnan nyitott) nyugdíj -
előtakarékossági számlára nem teljesíthető” szövegrész,"

/lép./

14. Az egységes javaslat 212. §-a (1) bekezdésének 13 . pontja elmarad, egyidej űleg a
további pontok számozása értelemszer űen módosul :

15. Az egységes javaslat 212 . §-a (1) bekezdésének 16. pontja a következők szerint
módosul, a további pontok számozása értelemszerűen módosul :

/2009. január 1-jén az Szja tv./

„16. 78/A. §-ának (3) bekezdésében a „számának feltüntetésével szolgáltat adatot – a z
adóévet követő január 31-éig – a kifizetésről az adóhatóságnak” szövegrész helyébe a
„számának vagy a regisztrációs számának feltüntetésével az adózás rendjér ől szóló
törvényben meghatározott formában és előírt határidőre a kötelezettséget eredményező
kifizetésekről, juttatásokról teljesítendő bevallásában szolgáltat adatot a kifizetésről az
adóhatóságnak” szövegrész, a (4) bekezdésben az „esetén –, ha az adóévben nem volt más
olyan jövedelme, amelyet be kellene vallani, adóbevallás benyújtása helyett, egyszer űsített
bevallási nyilatkozat aláírásával – az adóévben” szövegrész helyébe „esetén az adóévben ”
szövegrész, a „jövedelme, feltéve” szövegrész helyébe a „jövedelme (nemleges nyilatkozat) ,
feltéve” szövegrész, az „a tényt nyilatkozatában” szövegrész helyébe az „a tényt a
nyilatkozatban” szövegrész, a (6) bekezdésben az „ az egyszerűsített bevallási nyilatkozatot ”
szövegrész helyébe az „a nemleges nyilatkozatot” szövegrész, az „önadózás esetén
adóbevallásában, egyébként a munkáltatói adómegállapításának, vagy az adóhatóság i
adómegállapítás érdekében tett nyilatkozatának kiegészítéseként” szövegrész helyébe a z
„adóbevallásban, illetve a munkáltatói adómegállapítás keretében” szövegrész, a (7 )
bekezdésben az „adott nyilatkozat” szövegrész helyébe az „adott nemleges nyilatkozat ”
szövegrész,

17. I. számú mellékletének 1 .1 . pontjában a „lakbérhozzájárulás” szövegrész helyébe a
„lakbér-hozzájárulás, az árvaellátásra jogosult gyermekre tekintettel kapott özvegyi nyugdíj ”
szövegrész, 3 .3 pontjában a „megszerzett bevétel” szövegrész helyébe a „megszerzett bevétel ,
továbbá a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar kultúra, tudomány, m űvészet és spor t
érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és kimagasló eredményt elér ő magánszemélynek
nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan átadott szakmai díj” szövegrész,”

/lép./

16. Az egységes javaslat 212 . §-a (2) bekezdésének 2. pontja a következők szerint
módosul :

/2009. február 1-jén az Szja tv/

„2. 49/B . §-a (13) bekezdése b) pontjának 1 . alpontjában az „azzal, hogy” szövegrész
helyébe a „feltéve, hogy” szövegrész, az „egyéni vállalkozónak” szövegrész helyébe az
„egyéni vállalkozó” szövegrész, a „cégautó adót kell fizetnie” szövegrész helyébe a „cégautó
adót fizet” szövegrész,	 2 . alpontjában az „az egyéni vállalkozói tevékenység tárgyát képezi, és
az egyéni vállalkozó sem személyes munkavégzésével,	 sem személyes használattal
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összefüggésben nem üzemelteti"szövegrész helyébe az„a személygépkocsi-bérbeadó vag y
személyszállítótevékenységet folytatóegyénivállalkozó tevékenységénektárgyát, illetve
eszközétképezi,aztmáscélra részbensemhasználja,és ezt üzletinyilvántartása i
egyértelműenalátámasztják”szövegrész,"

/lép./

17.

	

Az egységes javaslat 213. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az
eredeti rendelkezés (2) bekezdésre változik :

„(1) 2008 . január 1-létő l alkalmazhatóan a Tao.1 .számú mellékletének14. pontjában az
„a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékér ől szóló kormányrendelet szerinta
területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzet ű 48 kistérség valamelyikében ”
szövegrész helyébe a „a jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települése k
valamelyikében”szövegrész lép.

(2)2008. január 1-jétől alkalmazhatóan a Tao. S. számú mellékletének 4. és 5 . pontjában az
„ illetve a tevékenységét folytató közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági
társaság” szövegrész helyébe az „illetve a tevékenységét folytató nonprofit gazdaság i
társaság” szövegrész lép .”

18.

	

Az egységes javaslat 214 . §-a a következők szerint módosul :

„214. 2009 . február 1-jén az egyszerűsített vállalkozói adóról 2002 . évi XLIII . törvény
(a továbbiakban : Eva)

a) 4. §-a (6) bekezdésében „A bizonylatot, a nyilvántartást” szövegrész helyébe „ A
bizonylatot (ide értve a beszerzésekr ől kapott bizonylatot is ), a nyilvántartást” szövegrész
lép,

	b)16/A. §-ának (1) bekezdésében az„(ide nem értve különösen a tevékenységében
személyesen közrem űködő tagját) után,”szövegrész helyébe az„(ide nem értve különösena
tevékenységébenszemélyesenközreműködő tagját, valamint az alkalmi munkavállalói
könyvvel foglalkoztatottszemélyt) után,”szövegrész lép ,

[b)Jg 17 . §-a (3) bekezdésében „Az egyéni vállalkozó adóalanyt az adóévben nem terheli
cégautó-adó, továbbá vállalkozói személyi jövedelemadó” szövegrész helyébe „Az egyéni
vállalkozó adóalanyt az adóévben nem terheli vállalkozói személyi jövedelemadó” szövegrész
lép .

[c)Jcll 18. §-a (4) bekezdésében „az adóévben nem terheli a cégautóadóval, valamint – a
jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által juttatott bevéte l
alapján – az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és” szövegrész helyébe „az adóévben
nem terheli – a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által
juttatott bevétel alapján – az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és” szövegrész lép . ”

19.

	

Az egységes javaslat 236 . §-a a következők szerint módosul :

„236. § 2009. január 1-jén a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 2 . számú
melléklete A közoktatás információs rendszere alcímen belül a következ ő új 7 . ponttal egészül
ki :

„7 . A közoktatási információs rendszer a 6.6 pontban meghatározottakon túl tartalmazza
továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre val ó
igényjogosultság elbírálásához és igazolásához, kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek s

y a tanuló nemét, a fényképét, az igénybe vett szolgáltatást, az oktatás munkarendjét, a
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társadalombiztosítási azonosító jelét . [E célból azok az adatok kezelhet ők, amelyekbő l
megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága .]""

	

20.

	

Az egységes javaslat 237 . §-a a következők szerint módosul :

„237. §	 2008. december 31-én[A] a Pmt. [3 . § a) pontja] 44. § (3) bekezdésehelyébe a
következők rendelkezés lép:

„(3) E törvény 3 . §a)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

a) adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: aki a külön jogszabályokban
meghatározott feltételek szerint megszerzett szakmai képesítéssel és ilyen tevékenysé g
folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik, és a külön jogszabályokban meghatározot t
adótanácsadói, adószakértő i, illetve okleveles adószakért ő i névjegyzékben szerepel .'

	

21.

	

Az egységes javaslat 238. §-ának (1) bekezdése a következő 1. ponttal egészül ki ,
egyidejűleg a további pontok számozása értelemszerűen módosul :

/2009. január 1-jén hatályát veszti az Szja tv ./

„l . 16. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata ”

	

22 .

	

Az egységes javaslat 257 . §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki :

„(20) A társas vállalkozás (19) bekezdés szerinti tagi kölcsön elengedéséb ő l származó
vagyonszerzése mentes az ajándékozási illeték alól .”

	

23 .

	

Az egységes javaslat 267 . §-a a következők szerint módosul :

„267. (1) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra
teljesítendő bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelő leg-fizetési, bizonylat-
kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2008 . december 31 . napján
hatályos szabályok szerint kell teljesítenie .

(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor joger ősen el nem bírál t
ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve
esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetéséne k
időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság- ,
pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályo s
törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható .

(3) A 2007. december 31-ig terjed ő adómegállapítási időszakokra vonatkozó adóhatósági
adómegállapításokra az adómegállapítás évében hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni .

(4) E törvénynek az Art. 1 . számú mellékletének IB/2/a) pontját, az Art . 1 . számú
mellékletének IB/5. pontját, az Art. 2 . számú mellékletének UHatáridőkllB pontjának d)
alpontját, valamint az Árt . 2. számú mellékletének UHatáridők/2/a) pontjának utolsó francia
bekezdését módosító rendelkezéseit a 2008. évi adóévre vonatkozó bevallási és befizetés i
kötelezettség teljesítésénél is alkalmazni kell .”

	

24 .

	

Az egységes javaslat 1 . számú mellékletének 4. pontja a következők szerint
módosul :

A . Az Szja tv. 1 . számú melléklete a következő 8 .36-8 .37. ponttal egészül ki :

/A természetbeni juttatások közül adómentes :/
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„8.36. a könyvtári, a levéltári, a múzeumi, az egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy el őadó-
művészeti tevékenységet folytató szervezet tevékenységi körébe tartozó ingyenesen nyújtot t
szolgáltatása (ide nem értve, ha azt más személy megrendelésére teljesíti) ;.

8 .37 .	 kifizető , külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által biztosított
személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal összefüggésben úthasználatra jogosít ó
bérlet, jegy juttatása.'”'

INDOKOLÁS

1. Jogharmonizációval összefüggő kiegészítés .

2. Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében szükséges pontosítás .

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvényben foglaltakkal val ó
összhang megteremtése érdekében szükséges kiegészítés .

4. Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében szükséges pontosítás .

5. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítésér ől és kedvezményeiről szóló
törvényben foglaltakkal való összhang biztosítása .

6. Ahhoz, hogy valamely állami támogatás megfeleljen a közösségi állami támogatásr a
vonatkozó elő írásoknak a támogatásról rendelkező hazai jogszabályban, kifejezett utalást
kell tartalmazni a közösségi rendeletre, feltüntetve a rendelet címét és az Európai Uni ó
Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait .

7. Technikai jellegű pontosítás .

8. A javaslat célja, hogy a biztosítási jogviszony ellenőrzésével összefüggésben ugyanarra az
esetre ne legyen kett ős, egymástól részben eltérő bírságtényállás .

9. A törvényi és a kormányrendeleti szabályok összhangjának megteremtése érdekébe n
indokolt a pénztári dokumentumok megküldésének határidejét pontosan szabályozni .

10. A törvényjavaslat benyújtását követően a tőkepiacon kialakult, a pénztártagoka t
hátrányosan érintő változások miatt indokolt a hatályos szabályozás fenntartása, ezért a
módosítás okafogyottá vált .

11. Az elfogadott módosító javaslat ellentétes a meghatározott jogi formájú társaságok éve s
beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvvel, mind annak elveivel, mind konkrét
elő írásaival . Az irányelv valamennyi korlátolt felelősségű társaságra vonatkozik, és a 11 .
és 27. cikkében meghatározott kisebb társaságokra vonatkozó egyszerűsítések esetén sem
teszi lehetővé a sajátos egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan javasolt
egyszerűsítéseket. Így többek között az értékvesztésre, a céltartalékképzésre, a kiegészít ő
mellékletre vonatkozóan tartalmaz olyan el ő írásokat, amelyek még a 11 . és 27. cikkben
definiált kisebb társaságokra vonatkozó egyszerűsítések esetén sem mellőzhetők.

A fentiek alapján indokolt, hogy a módosító javaslattal megszavazott kiterjesztés a
zárószavazás el őtt törlésre kerüljön a Javaslatból és az eredetileg benyújtott javaslat ,
amely csak a jogi személyiség nélküli, korlátlan felelősségű gazdasági társaságokra tesz i
lehetővé a javasolt egyszer űsítéseket, kerüljön elfogadásra .

12. Hatályba léptető rendelkezés.

13. Az új törvényi rendelkezések egyértelmű végrehajtását segítő kiegészítés .

14. Téves hivatkozás miatt felesleges rendelkezés elhagyása .

15. Technikai pontosítás .
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16. A Tao törvény rendelkezésével való összhang biztosítása, valamint az Szja tv . egyes
rendelkezéseiben szereplő fogalmak közötti összhang biztosítása érdekében szükséges
kiegészítések.

17. Jogtechnikai pontosítás .

18. A javaslat célja pontosítás, egyértelművé tétele annak, hogy az egyszerűsített vállalkozó i
adót fizetőknek az AM könyvvel foglalkoztatott munkavállalóik után nem kel l
szakképzési hozzájárulást fizetni .

19. A javaslat az adatvédelmi elő írásoknak megfelel ően konkrétan meghatározza, hogy mel y
adatokat kezelhet a közoktatási információs rendszer.

20. Az Art. 175 . § (16) bekezdése 2009 . január 1-ével hatályos rendelkezése alapján a z
adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységre vonatkozó
eddigi szabályozás kiegészül egy, a nyilvántartásba vételi kötelezettséget el őíró
rendelkezéssel, amely szükségessé teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás a
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007 . évi CXXXVI. törvény (Pmt.)
vonatkozó értelmező rendelkezésének módosítását . A Pmt. 3 . § a) pontját az Art.
elő írásának megfelelő nyilvántartásba vételre utaló szöveggel 2009 . január 1-i hatállyal
szükséges kiegészíteni .

A jelenleg hatályos Pmt . szövege (Magyar Közlöny, 2007/162. szám) tartalmaz eg y
szövegjavaslatot az adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői
tevékenységre vonatkozó értelmező rendelkezés módosítása kapcsán, amely hatályba
lépésének időpontja szintén 2009 . január 1 . A jogszabályok közötti koherenci a
megteremtése céljából módosítani kell a Pmt . 44. § (3) bekezdését .

21. Feleslegesen ismétl ődő rendelkezés kiiktatása.

22. Az adórendszer koherenciáj ának er ősítése érdekében szükséges arról is, rendelkezni, hog y
a kedvezményes személyi jövedelemadó szabályozással érintett tagi kölcsön elengedése
esetén mentesség illesse meg a gazdálkodó szervezet vagyonszerzését is az ajándékozás i
illeték alól .

23. Bizonyos bevallások benyújtásának új rendje az adózókra nézve kedvez őbb, mint a
korábbi szabályokban megállapítottak és ezeket a kedvez őbb szabályokat célszerű már a
hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó, de az azt követő időszakban teljesítendő
kötelezettségek tekintetében is alkalmazni.

24. Az új cégautóadó bevezetésével összefüggésben szükséges adómentességi rendelkezé s
beiktatása.

Budapest, 2008 . december 1 .

Dr. Veres Jánbs" . " ." r
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