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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, illetve a 102. (1) bekezdése alapján az adó- és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint a z
európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgy ú
törvények módosításáról szóló T/1376 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A javaslat 4. §-a az alábbiak szerint módosul :

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 törvén y
másként nem rendelkezik – [az adóalap 16 százaléka . ]

a.) négymillió nyolcszázezer forint bruttó összeget meg nem haladó éves jövedelem
esetében az adóalap 12 százaléka,

b.) négymillió nyolcszázezer forint bruttó összeget meghaladó, de tizenkétmillió forint
bruttó összeget meg nem haladó éves jövedelem esetében a négymillió nyolcszázezer
forintot meg nem haladó jövedelemrész tekintetében az adóalap 12 százaléka, az
afeletti rész tekintetében az adóalap 20 százaléka ,

c.) tizenkétmillió forint bruttó összeget meghaladó éves jövedelem esetében a négymilli ó
nyolcszázezer forintos bruttó éves összeget meg nem haladó jövedelemrés z
tekintetében az adóalap 12 százaléka, négymillió nyolcszázezer forintos bruttó éve s
összeget meghaladó, de tizenkétmillió forint bruttó éves összeget meg nem halad ó
jövedelemrész tekintetében az adóalap 20 százaléka, az afeletti jövedelemrés z
tekintetében az adóalap 32 százaléka .

(2) Belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett jövedelem esetében az adót csökkent i
a jövedelem után külföldön megfizetett adó . Ha e törvény másként nem rendelkezik, a
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fizetendő adó — nemzetközi szerződés hiányában — a külföldön megfizetett adó beszámítás a
következtében nem lehet kevesebb a jövedelem 5 százalékánál, és nem vehet ő figyelembe
külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely nemzetközi szerződés rendelkezése vagy
külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére
visszajár ."

A törvényjavaslat 11 . §-a az alábbiak szerint módosul :

11 . § Az Szja tv. a [29. §-át] 40. §-át követően a következő alcímmel és [29/A—29/B. §-
okkal] 40/A—40/B . §-okkal egészül ki :

„Családi kedvezmény

[29/A.] 40/A. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont
adóalapját [29 . § (1) bekezdés] adóalap adóját a családi kedvezménnyel csökkenti .

(2) A családi kedvezmény — az eltartottak lélekszámától függ ően — kedvezményezett
eltartottanként és jogosultsági hónaponként
a) egy és kettő eltartott esetén [62 500] 10 000 forint,
b) három és minden további eltartott esetén [206 250] 33 000 forint .
(3) A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult
a) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre
tekintettel családi pótlékra jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótléko t
aa) vagyonkezelő i joggal felruházott gyámként ,
ab) vagyonkezelő eseti gondnokként a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a
büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekr e
(személyre) tekintettel kapja,
ac) szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre )
tekintettel kapja ;
b) a várandós nő és vele közös háztartásban él ő házastársa;
c) a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy) ;
d) a rokkantsági járadékban részesül ő magánszemély
a c)—d) pont szerinti esetben azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban
élő magánszemélyek közül egy — a döntésük szerinti — minősül jogosultnak .
(4) Kedvezményezett eltartott
a) az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot
folyósítanak,
b) a magzat a várandósság id őszakában (fogantatásának 91 . napjától megszületéséig) ,
c) az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult ,
d) a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.
(5) Eltartott
a) a kedvezményezett eltartott ,
b) az, akit a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegéne k
megállapítása szempontjából figyelembe vesznek .
(6) E § alkalmazásában jogosultsági hónap az a hónap ,
a) amelyre tekintettel a családi pótlékot folyósítják,
b) amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
c) amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll ,
kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultsá g
megnyílik.
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[298.] 40/B . § (1) A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után
egyszeresen, azonban a jogosulttal közös háztartásban él ő házastárssal, élettárssal –
amennyiben a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát az élettársak egyike sem vesz i
igénybe – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával közösen i s
érvényesíthető (ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem
tudja érvényesíteni) . A családi kedvezmény megosztása az adóbevallásban, munkáltató i
adómegállapításban a [29/A .] 40/A . § (3) bekezdés c)–d) pontjában nem említett jogosultak
esetében független attól, hogy az adóel ő leg megállapításánál mely jogosultnál történt annak
figyelembevétele .
(2) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóel ő leglevonáshoz ,
adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozat a
a) a jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról,
b) a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásról ,
amelyen fel kell tüntetnie – a magzat kivételével – minden eltartott (kedvezményezet t
eltartott) adóazonosító jelét, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét ,
megosztás esetén a másik fél adóazonosító jelét is .
(3) Ha a magzat (ikermagzat) felismerése az adóévi adó megállapítását követ ően történik, a
várandósság időszakának a bevallott jövedelem adóévére es ő jogosultsági hónapjai alapjá n
járó családi kedvezmény az elévülési id őn belül önellenőrzéssel érvényesíthető .
(4) Az adóhatóság az ellenőrzés során kérheti a várandósság tényérő l kiadott orvosi igazolást .
(5) E törvénynek a családi kedvezményre vonatkozó szabályait (ideértve a család i
kedvezménnyel összefüggő adóelőleg-fizetést, adómegállapítást érintő rendelkezéseket is)
kell megfelelően alkalmazni bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra ,
rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély (jogosult, eltartott )
esetében is ."

Indoklás

A társadalmi igazságosságnak, az arányos közteherviselés elvének az egykulcsos adó helyett a
sávos adózás felel meg jobban, amely – az adócsökkentéssel együtt – jövedelemhatárhoz köt i
a magasabb adókulcs alkalmazását .

Ezzel egyidejűleg ugyanakkor indokolt azt egyes adókedvezmények rendszerének átalakítás a
is azzal, hogy az adókedvezmény ezt követően nem az adóalapot, hanem a befizetendő adót
csökkenti.

Budapest, 2010 . október 26 .

Tisztelettel :

Lenhar t Ba áz s
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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