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Módosító javaslat
Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egyes gazdasági és
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010 . évi XC.
törvény módosításáról szóló, T/1447. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1. §-ában az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények

megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010 . évi XC. törvény 9. §-át megállapító

rendelkezés a következők szerint módosuljon:

„9. § (1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati ,
közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített má s
jogi személynél foglalkoztatott magánszemély, aki munkavégzésre irányuló jogviszony a
alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló
2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működésérő l szóló 2009. évi CXXII . törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban
a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak min ősülő bevételt szerez .

(2) A különadó alapjának minősül az (1) bekezdésben említett jogviszony megszűnésével
összefüggésben pénzben kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármely esetben a
továbbiakban: kifizetett) bevételből - ide nem értve a jogviszony megszűnésének évében
esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevételt, a jogviszony megsz űnésekor a
magánszemélyt megillető jubileumi jutalmat, illetve a felmentési (felmondási) id őnek a
munkavégzési kötelezettséggel járó részére kifizetendő munkabér, illetmény összegét ,
továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka Törvénykönyvér ől
szóló 1992 . évi XXII . törvény (a továbbiakban: Mt.) 3. (6) bekezdése alapján megállapodás
szerint kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a rendszeres járandóságok 60 napr a
számított összegét meghaladó rész, a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével .

(3) A (2) bekezdéstől eltérően nem minősül a különadó alapjának a (2) bekezdés szerint
adóalapnak minősülő bevétel, ha annak fogcímét, mértékét és a kifizetésére vonatkoz ó
kötelezettséget a magánszemély ioaviszonvát szabályozó törvény a iogviszony megszűnése
esetére eltérést nem engedő módon meghatározta . Ez a rendelkezés nem alkalmazhatóa
Kormány tagjára, valamint a politikai államtitkárra – ide értve a 2010 . május 29-ét követően
állami vezetővé kinevezett államtitkárt is –, továbbá a kormánymegbízottra .

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül a különadó alapjának a (2) bekezdé s
szerinti bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része .
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([41) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a különadó alapjának minősül a (2) bekezdés
szerinti bevételnek a rendszeres járandóságok 60 napra számított összegét meg nem haladó
részébő l a kétmillió forint feletti összeg .

([5]) A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani . A különadó
alapja független attól, hogy a bevétel kifizetése egy vagy több adóévben történik . Ha a bevétel
megszerzése több részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély először a
különadó-alapot nem képező adóköteles jövedelmet szerzi meg . A nem pénzben kifizetet t
bevételt a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban : Szja.
tv.) 3 . § 9 . pontjának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani . "

INDOKOLÁS

A módosító javaslat szerint nem válik a különadó alapjává az a bevétel, amelyet a
magánszemély törvény eltérést nem engedő szabálya alapján szerez meg, tehát akikre nézve –
a politikai megbízatást betöltő állami vezetők kivételével – a jogviszonyt szabályozó törvény
tételesen megállapítja, hogy milyen jogcímen, milyen mérték ű juttatás illeti meg kötelezően a
jogviszonyának megszüntetésével összefüggésben.

Budapest, 2010 . .2.4. : .?9'.-.5	
Tóbiás József

országgyűlési kép
MSZP
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