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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján az adó- és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376. sz . törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 4. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

4. § Az Szja tv. a 8 . §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki és a 8 . §-a helyébe
a következő rendelkezés lép :

„Az adó mértéke

8. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény
másként nem rendelkezik – az adóalap 16 százaléka .

(2) Az összevont adóalapot képez ő jövedelmek után fizetendő adó ,

a) ha az összevont adóalap nem haladja meg az 5 millió forintot, az összevont adóala p
16 százaléka ;

b) ha az összevont adóalap meghaladja az 5 millió forintot, 800 ezer forint és az5
millió forintot meghaladó rész 32 százaléka .

(3) Belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett jövedelem esetében az adó t
csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó . Ha e törvény másként ne m
rendelkezik, a fizetendő adó – nemzetközi szerződés hiányában – a külföldön
megfizetett adó beszámítása következtében nem lehet kevesebb a jövedelem 5
százalékánál, és nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg ,
amely nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a jövedelem után
fizetett adó összegébő l a magánszemély részére visszajár . ”

2. A törvényjavaslat 11. §-ában az Szja tv. 29/A. §-át megállapító rendelkezésnek az
alábbi új (7) bekezdéssel történ ő kiegészítését javasoljuk (a módosító javasla t
elfogadása esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszer űen változik) :



„,,(7) Amennyiben a magánszemély a jogosultsági hónapban a (2) bekezdés szerinti
kedvezményt	 teljes	 egészében	 azért nem tudja érvényesíteni, 	 mert	 arra	 a
tárgyidőszakkal együtt az adóévben megszerzett addigi jövedelme nem nyújt fedezetet,
akkor a magánszemély az érvényesíteni nem tudott részösszeg után számított adó
összegét az erre rendszeresített nyomtatványon a lakóhelye szerinti 	 illetékes
adóhatóságtól igényelheti, amelyet az a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon
belül a magánszemély részére kifizet .”"

3. A törvényjavaslat 14. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

14 . § Az Szja tv. 33 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„33 . § (1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely

a) az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészíté s
együttes összegének 16 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként [12100]
15 100 forint, feltéve, hogy a magánszemély összes jövedelme az adóévben nem haladj a
meg a (3) bekezdésben meghatározott jogosultsági határt, vagy

b) az a) pont alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti éves össze s
jövedelem 12 százalékát meghaladó része, ha a magánszemély éves összes jövedelme a z
adóévben meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ [1 millió
210 ezer] 1 millió 510 ezer forinttal növelt összegét.

(2) Jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre a magánszemélyt az adóévben
bér illette meg . Az a hónap, amelyben többször vagy több kifizet őtő l illette meg bér a
magánszemélyt, egy jogosultsági hónapnak számít. Egy adóévben legfeljebb 1 2
jogosultsági hónap vehető figyelembe .

(3) A jogosultsági határ az adóévre [2 millió 750 ezer] 3 millió 188 ezer forint.”

4. A törvényjavaslatnak az alábbi új 17. §-sal történő kiegészítését javasoljuk (a
módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozás a
értelemszerűen változik) :

„17. § Az Szja tv. 42 . § bekezdése és az azt megelőző alcím helyébe a következő
rendelkezés lép :

„Acsaládi kedvezmény korlátozás a
42 .	 Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben az e rendelkezés a)-e )

pontjai szerinti értékhatárt meghaladja, a családi kedvezmény összegéb ől az értékhatárt
meghaladó rész 15 százalékát meghaladó részt érvényesítheti .	 E rendelkezés
alkalmazásában értékhatár:

a) 7 millió 620 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév egyetlen napján se m
haladta meg a három fő t ,

b) 8 millió 255 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján
meghaladta a három főt, de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt,

c) 8 millió 890 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napjá n
meghaladta a négy főt, de egyetlen napján sem haladta meg az öt f őt ,

d) 9 millió 525 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján
meghaladta az öt fő t, de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt,
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e)10millió160 ezer forint, haazeltartottakszáma az adóév bármely napján
meghaladta a hat főt.'

55. A törvényjavaslat 31 .9 19. pontjának az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat
elfogadása esetén a § további pontjainak számozása értelemszer űen változik) :

/31 . . Az Szja tv./

[19. 64/A. § (1) bekezdésében a „jövedelem – ha az nem adómentes – után az ad ó
mértéke 25 százalék, egyebekben pedig” szövegrész helyébe az „adóköteles

jövedelem megállapítására” szöveg ; ]

/lép./

6.A törvényjavaslat 31. § 22. pontjának az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat
elfogadása esetén a § további pontjainak számozása értelemszer űen változik) :

/31 . 'AzSzjatv./

[22 . 678. § (5) bekezdés c) pontjában a „20 százalék” szövegrész helyébe a „16
százalék” szöveg ; ]

/lép./

7.A törvényjavaslat 31. § 24. pontjának az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t
elfogadása esetén a § további pontjainak számozása értelemszer űen változik) :

/31 . .' Az Szja tv./

[24. 74/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „szerinti adót” szövegrész helyébe a
„szerinti, a 2010. december 31-ét követő kifizetés esetén az adó mértéke szerint i
adót” szöveg; (5) bekezdés a) pontjában a „33 százalék” szövegrész helyébe a „16
százalék” szöveg, záró szövegében a „bérleti díja után” szövegrész helyébe a
„bérleti díja 1,19-szerese után” szöveg; ]

/lép./

8. A törvényjavaslat 31. § 25. pontjának az alábbi módosítását javasoljuk:

/31 . . Az Szja tv./

25 . 75. § (1) bekezdésében az „ a társasüdülő (a továbbiakban együtt: társasház)
tulajdonostársainak közössége által” szövegrész helyébe az „ a társasüdülő
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tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban együtt: társasház) által" szöveg, (3 )
bekezdésében a „ (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „ (4) és (6) bekezdés” szöveg,
[(5) bekezdésében a „kell tekinteni, amely után az adó mértéke 25 százalék ”
szövegrész helyébe a „kell tekinteni” szöveg,] (6) bekezdésében a „ 49 . §-a (17)
bekezdésének” szövegrész helyébe a „ 46. §-a (10) bekezdésének” szöveg ;

/lép./

9. A törvényjavaslat 31 . § 26-27. pontjának az elhagyását javasoljuk (a módosító
javaslat elfogadása esetén a § további pontjainak számozása értelemszer űen változik) :

/31 . . Az Szja tv./

[26. 76. § (2) bekezdésében az „adó összege 25 százalék, amelyet” szövegrész
helyébe az „adót” szöveg ;
27. 77. § (1) bekezdésében a „jövedelem, amely után az adó mértéke 25 százalék ”
szövegrész helyébe a „jövedelem” szöveg ; ]

/lép ./

10. A törvényjavaslat 32. § 17. pontjának az elhagyását javasoljuk (a módosít ó
javaslat elfogadása esetén a § további pontjainak számozása értelemszer űen változik) :

/32 . § Hatályát veszti az Szja tv./

[17. 42. §-a és az azt megelőző alcím ; ]

11. A törvényjavaslat 32. § 23. pontjának az elhagyását javasoljuk (a módosít ó
javaslat elfogadása esetén a § további pontjainak számozása értelemszer űen változik) :

/32. ' Hatályát veszti az Szja tv ./

[23. 58 . § (6) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében az „adó mértéke 25 százalék.
Az” szövegrész ; ]

12. A törvényjavaslat 32. § 25-35. pontjának az elhagyását javasoljuk (a módosító
javaslat elfogadása esetén a § további pontjainak számozása értelemszer űen változik) :

/32. § Hatályát veszti az Szja tv./

[25. 64/A. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdésben említett” szövegrész, (6 )
bekezdésének c) pontja ;
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26. 65. (2) bekezdésében az „adó mértéke 20 százalék, ennek megfelelően az (1)
bekezdés c) pontjában említett esetben az adó a vagyoni érték szokásos piac i
értékének (nyereménybetét esetében a nyereményalap) egynegyede . Az” szöveg, (9)
bekezdése ;

27. 65/A. § (2) bekezdése ;
28.658. § (2) bekezdése ;
29. 66. § (2) és (5) bekezdései ;
30. 67. § (2) és (10) bekezdései ;
31 . 67/A . § (2) bekezdése ;
32. 68 . § (6) bekezdése ;
33. 72/A. §-a és az azt megelőző alcím ;
34. 73. §-a és az azt megelőző alcím ;
35. 74. §-a és azt megelőző alcím; ]

13. A törvényjavaslat 32. § 36. pontjának az alábbi módosítását javasoljuk :

/32 . § Hatályát veszti az Szja tv./

36. 75 . § (2) bekezdésében a „ (kivéve a közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész
bérbeadásából származó bevételt) "szövegrész [, (8) bekezdése] ;

14. A törvényjavaslat 32. § 38. pontjának az alábbi módosítását javasoljuk :

/32 . § Hatályát veszti az Szja tv ./

38. 778 . (6) bekezdésében az „A nem pénzben megszerzett bevételre a
természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet alkalmazni .” szöveg
(, (10) bekezdésének a) pontja] ;

Indokolás

A módosító javaslat célja annak a társadalmi igazságosságnak megfelelő alapelvnek az
érvényre juttatása, amely alapján azok járuljanak hozzá nagyobb arányban a
közterhekhez, akik nagyobb jövedelemmel rendelkeznek .

Az MSZP nem tartja elfogadhatónak, hogy csak és kizárólag a fels ő tízezer esetében
van adócsökkentés. A magyar társadalom meglévő jövedelmi viszonyai mellett, ez azt
jelenti, hogy a munkavállalók több mint 90 százaléka számára, legjobb esetben is köze l
változatlan marad a helyzet . Kevesek adócsökkentését sokak tehernövekedése fogj a
kompenzálni az elkövetkezendő 2-3 évben. Érzékelhető és kézzelfogható
tehernövekedés lesz akkor is, ha azt közvetlenül nem is az adózáson keresztül fogják
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érzékelni az emberek. De meg fog jelenni az élelmiszerárakban, a ruházati cikke k
áraiban, vagy az üzemanyagárakban .

A MSZP nevében ezért arra teszünk javaslatot, hogy az adók csökkentése igazságo s
legyen, és a munkahelyteremtést szolgálja . Javaslataink figyelembe veszik, hogy a
költségvetésnek fenntarthatónak kell lennie . Az MSZP nem támogatta a különadókat, a
magánnyugdíj pénztártagok befizetéseinek elvonását, mert ezek csak 1-2 évre
jelentenek többletbevételt és utána óriási hiány keletkezik . Az MSZP ezért nem kíván
asszisztálni felelőtlen költekezésekhez, mert utána ennek a munkavállalók fizetik me g
az árát . Ezért javaslataink nem osztják szét az így keletkezet bevételeket .

A módosító javaslat ennek megfelel ően javasolja, hogy a munkajövedelmek után 5
millió forintig 16%-al, a fölötti rész után 32%-al adózzanak, amely igazságo s
teherviselést jelent . Javasolja, hogy ne csökkenjen az alacsony és közepes keresetűek
jövedelme, az adójóváírás összegének és határának csökkentése miatt, hanem maradjo n
a 2010. évi szinten. Ugyancsak javasolja, hogy maradjon különbség a
munkajövedelmek és a nem munkából származó jövedelmek között, vagyis különösen a
kamat, csereügylet, értékpapír-kölcsönzés, árfolyamnyereség, osztalék, ellenőrzött
tőkepiaci ügylet, tartós befektetésb ől származó jövedelem, vállalkozásból kivont
jövedelem, ingó, és ingatlan értékesítés, vagyoni érték ű jog átruházása esetén a 20-2 5
%-os hatályos adókulcs legyen továbbra is alkalmazandó .

A módosító javaslat ugyancsak módosítani javasolja - a társadalmi igazságossá g
érvényre juttatása érdekében — a családi kedvezményre vonatkozó szabályozást .
Javasoljuk, hogy ha bevezetésre kerül adókedvezmény gyermekek után, akkor a kisebb
keresetű munkavállalóknak az állam támogatásként a maximálisan igénybe vehet ő
mértékig egészítse ki a jogosult részére járó kedvezményt („visszatérítend ő adó"). Ne
fiiggjön a munkavállaló esetében a keresettől a gyermeknek nyújtott támogatás . Annak
érdekében, hogy a kiskeresetű gyermekes családok is igénybe vehessék a támogatá s
maximális összegét, javasoljuk a jelenleg hatályos családi kedvezmény rendszerébe n
alkalmazott évi 7.620.000 Ft-os jövedelemhatár fenntartását . Ez azt jelenti, hogy hav i
635 ezer Ft-os jövedelem felett fokozatosan csökken az igénybe vehető családi
kedvezmény mértéke. Így 1 millió Ft-os havi jövedelem felett már nem jár kedvezmény .

A módosító javaslat pontjai között tartalmi összefüggés áll fenn .

Budapest, 2010 .október .26 .

Mesterházy Attila

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Szekeres Imr e

országgyűlési képviselő

MSZP
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