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Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illette módosításáró l
szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló T/1447 . számú törvényjavaslathoz — a
Házszabály 94. §-a és 102 . (1) bekezdése alapján — a Számvevőszéki és költségvetési
bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat I . §-ában az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010 . évi XC. törvény 9. §-át megállapító
rendelkezés a következőképpen változik :

„9. § (1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati ,
közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más
jogi személynél foglalkoztatott magánszemély, aki munkavégzésre irányuló jogviszonya
alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségről szóló
2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működésérő l szóló 2009. évi CXXII . törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyba n
a (2) bekezdésben foglalt kű lönadó alapnak minősülő bevételt szerez,	 kivéve azt, akineka
o • szon a me szűnését követő na . tári na . tói a tár adalombiztosítási n • ell :tósról szóló

törvényben meghatározottsaját jogú nyugellátás kerül megállapításra.
(2) A kű lőnadó 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 megszűnésekor a
magánszemélyt megiIletó jubileumi jutalmat, illetve a felmentési (felmondási) időnek a
munkavégzési kötelezettséggel járó részére kifizetend ő munkabér, illetmény összegét ,
továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyéi, de ideértve a Munka Törvénykönyvéröl
szóló 1992 . évi XXII . törvény (a továbbiakban : Mt.) 3 . § (6) bekezdése alapján



megállapodás szerint kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a rendszeres járandóságok
60 napra számított összegét meghaladó rész, a (3)-(4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével .
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül a különadó alapjának'
a) állami vezetők. polgármesterek, (fó)jegyzők, a köztulajdonban álló gazdasági társaságo k
vezető tisztségviselői és felűgyelőbizottságának tagfai esetében a (2) bekezdés szerinti bevétel
kétmillió forintot meg nem haladó része,
b) más foglalkoztatott vonatkozásában a jogviszony megszűnésének évében esedékes
szabadság megváltása címén kifizetett bevétel, valamint a (2) bekezdés szerinti bevéte l
hárommillió-ötszázezer forintot meg nem haladó része .
(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a különadó alapjának min ősül a (2) bekezdé s
szerinti bevételnek - ide nem értve a (3j bekezdés b) pontban meghatározott személyeknek a
jogviszony megszűnésének évében esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevételt-
a rendszeres járandóságok 60 napra számított összegét meg nem haladó részéb ől a kétmillió
forint feletti összeg .
(5) A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani . A különadó alapj a
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 kifizetett
bevételt a személyi jővedelemadóról szóló 1995. évi CXVII . törvény (a továbbiakban : Szj a
tv.) 3. § 9 . pontjának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani .

Indokolá s

A társadalmi igazságosság megköveteli, hogy a különadó alapjának meghatározása sorá n
külön szabályozás alá kerüljenek a vezető beosztású és a nem vezető beosztású
munkavállalók .
A társadalmi igazságosságérzet azt a feladatot állította a törvényhozás elé, hogy az emberek
számára elfogadhatatlanul magas végkielégítési összegeket az állam jelent ős különadóval
sújtsa. Azonban a munkavállalók esetében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a
hosszú évek munkájával megszerzett jogos juttatásaikhoz hozzájussanak .

Budapest, 2010. november 8.
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