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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a vagyonadóról
szóló T/9818 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
nyújtom be :

1. A törvényjavaslat 10.§-ához :

10.§ Az adó alapja az [lakó] ingatlannak az adóév els ő napján fennálló forgalmi értéke . Több
ingatlan tulajdona vagy résztulajdona esetén a magánszemélyt vagy társaságot illető ingatlan-
illetőségek forgalmi értékét össze kell adni, és az így kiszámított összeg az adóalap .

2. A törvényjavaslat 11 .§-ához :

„11 .§ Az adó évi mértéke az adóalap [50 millió forintot meg nem haladó része után 0,35% ,
az adóalap fennmaradó része után 0,5%] .

1 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingatlan után 5 millió forintig az 1 millió
forintot meghaladó rész 0,1%-a,

5 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingatlan után 10 millió forintig 4 ezer Ft
valamint az 5 millió forintot meghaladó rész 0,15%-a ,

10 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingatlan után 20 millió forintig 11 500
Ft, valamint a 10 millió forintot meghaladó rész 0,2%-a ,

20 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingatlan után 30 millió forintig 31 500
Ft, valamint a 20 millió forintot meghaladó rész 0,25 %-a ,

30 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingatlan után 40 millió forintig 56 500
Ft, valamint a 30 millió forintot meghaladó rész 0,30 %-a .,

40 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingatlan után 50 millió forintig 86 50 0
Ft, valamint az 50 millió forintot meghaladó rész 0,35 %-a .”



3. A törvényjavaslat 14.§ (1) bekezdéséhez :

„14.§ (1) Mentes az adó alól az az [lakó] ingatlan, amelynek forgalmi értéke a naptári év els ő
napján az 1 [30] millió forintot nem éri el .”

4. A törvényjavaslat 38.§-ához (Art. 33.§ új (10)-(12) bekezdés)

„38.§ Az Art. 33. §-a a következő új (10)-(12) bekezdéssel egészül ki :

„(10) A magánszemély adózó a vagyonadót a személyi jövedelemadóról szóló bevallásában, a
nem magánszemély adózó a társasági adóról szóló bevallásában, az egyszer űsített vállalkozó i
adó alanya az egyszerűsített vállalkozói adó bevallásában – a vagyonadóról szóló törvén y
szerinti [lakó]ingatlan, vízi járm ű, légi jármű illetve nagy teljesítményű személygépkocs i
azonosító adatainak a feltüntetésével – az adóévre vonatkozóan állapítja meg és vallja be . Ha
a vagyonadó alanya személyi jövedelemadóról, társasági adóról, illetve egyszer űsített
vállalkozói adóról szóló bevallás benyújtására nem kötelezett, a vagyonadó bevallás -
benyújtási kötelezettségét a külön az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóé v
május 20-áig teljesíti .

(11) Bevallást kell benyújtani arról az [lakó]ingatlanról is, amely után – az 1 [30] millió
forintot el nem érő forgalmi érték miatt – vagyonadó fizetési kötelezettség nem keletkezik ,
azonban a vagyonadóról szóló törvény szerinti számított értéke az 1 [30] millió forintot eléri.

(12) Nem köteles vagyonadó bevallást benyújtani az az adóalany, akit teljes személyes
mentesség illet meg, továbbá nem kell bevallást adni – a (11) bekezdés szerinti esetet kivéve –
arról az [lakó] ingatlanról, vízi járműrő l, légi járműről, nagyteljesítményű személygépkocsiról ,
amely után adófizetési kötelezettség nem áll fenn . ”

5. A törvényjavaslat 39.§-ához (Art 129.§ (2)-(3) bekezdés)

„39.§ Az Art. 129. §-a a következő új (2)-(3) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejűleg a
jelenlegi (2) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik :

„(2) Ha a vagyonadó bevallásának benyújtására kötelezett adózó

a) az [lakó]ingatlan forgalmi értékét az adóhatóság által megállapított forgalmi érték 1 0
százalékát meg nem haladó eltéréssel vallotta be, vagy

b) bevallás-benyújtási kötelezettségének nem tett eleget és az adóhatóság álta l
megállapított forgalmi érték és a vagyonadóról szóló törvényben meghatározot t
adómentességi értékhatár közötti eltérés a 10 százalékot nem haladja meg ,

az adóhatóság az adózó terhére – az adóhiányon túl – az [lakó]ingatlanok adója utá n
jogkövetkezményt nem állapít meg . Amennyiben az eltérés a 10 százalékot meghaladja, az
adóhiányhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket az általános szabályok alapján kell
megállapítani.
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(3) Nem mentesül a mulasztási bírság alól a vagyonadó bevallás-benyújtásra kötelezett
adózó, ha [lakó] ingatlanának számított értéke az 1 [30] millió forintot eléri és bevallás -
benyújtási kötelezettségének nem tett eleget . "

6. A törvényjavaslat szövegében a „lakóingatlan” vagy „a lakóingatlan” kifejezé s
helyett az „ingatlan” vagy „az ingatlan” kifejezés szerepeljen (értelemszer ű
ragozással) a következő helyeken :

Az 1 .§ (1) bekezdés, a 2. & 14 . és 17. pont, a II . fejezet címe, a 4.§, az 5 .§ (1)-(2 )

bekezdés, a 6 .§ (1), (3)-(4) bekezdés, a 10 .§, a 12 .§ (2)-(3) bekezdés, a 13 .§, a 15.§,a

16.§ (3) bekezdés, a 40.§-ban az Art . 168.§ új (8) bekezdés .

Indokolá s

Az általános és egységes ingatlanadó bevezetése alkalmas arra, hogy a méltányos és igazságo s
közteherviselést a vagyoni típusú adók irányába rendezze át .

Javasoljuk tehát ennek bevezetését, ezzel párhuzamosan annak sávos adóztatását, a
javasoltnál jóval alacsonyabb kulccsal kezdve, feloldva ezzel azt az anomáliát is, amelyet a
törvényjavaslat szerinti 30 millió forintos mentességi határt követő , az ingatlan értékének első
forintjától kezdődő adóztatás jelentene, szembeállítva a 29 999 999 Ft-os ingatlanok telje s
adómentességével .

Ugyanakkor ez a megoldás biztosítja azt is, hogy méltányos legyen az adózás rendszere, ne
forduljon elő , hogy ha valakinek több 30 millió Ft alatti ingatlana van, ne fizessen adót, ám
akinek csak egy az értékhatár felett akár minimálissal lév ő ingatlana van, az az els ő forint
után fizessen.

Budapest, 2009 . június 8 .

Dr. Kó János
SZD Z
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