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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló
T/12792. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

I. A törvényjavaslat 164 . §-a elhagyásra kerül és ezzel egyidejűleg az azt követő §-ok
számozása értelemszerűen módosul .

II . A törvényjavaslat a következő 13/A-13/C. §-okkal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Családi adókezdvezmény-kiegészítés

13/A. § (1) Amennyiben az Szja törvény 29/A . §-a szerinti családi kedvezményt egy, valamin t
kettő eltartott esetén érvényesíteni kívánó magánszemély Szja törvény 29 . § (1) bekezdés
szerinti összevont adóalapjának jogosultsági hónaponként számolt része nem éri el a
kedvezményezett eltartottanként számolt a Szja törvény 29/A .	 (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott összeget, akkor e magánszemély jogosult az összevont adóalap jogosultsági
hónaponként számolt része és az Szja törvény 29/A . § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott összeg különbözetére .

(2) Az első bekezdésben meghatározott összeget jogosultsági hónaponként összesítve, a
következő adóévben, évente egyszer, egy összegben kell kiutalni .

138. § (1) Amennyiben az Szja törvény 29/A . §-a szerinti családi kedvezményt három é s
minden további eltartott esetén érvényesíteni kívánó magánszemély Szja törvény 29. § (1 )
bekezdés szerinti összevont adóalapjának jogosultsági hónaponként számolt része nem éri el
a kedvezményezett eltartottanként számolt a Szia törvény 29/A .	 (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott összeget, akkor e magánszemély jogosult az összevont adóalap jogosultsági
hónaponként számolt része és az Szja törvény 29/A . § (2) bekezdés b) pontjában



meghatározott összeg különbözetére .

(2) Az első bekezdésben meghatározott összeget jogosultsági hónaponként összesítve, a
következő adóévben, évente egyszer, egy összegben kell kiutalni .

13/C. § (1) Az 13/A. § (1) bekezdésében, és a 13/B . § (1) bekezdésében meghatározott össze g
tekintetében egyebekben az Szja törvény 29 . § (3)-(6) bekezdését és az Szja törvény 29/B. § -
át kell megfelelően alkalmazni ."

Indokolás

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a családi adókedvezmény intézményével egyetért
ugyanakkor a jelenlegi rendszert még a mostani kiterjesztési tervekkel is kevésnek é s
igazságtalannak tartjuk . Éppen ezért kezdeményezzük újra a családi adókedvezmény
kiegészítés bevezetését, mely teljes mértékben lehetővé teszi az alacsony keresetb ő l élő több
gyermekes családok adókedvezményének érvényesítést .

Budapest, 2013 . október 29 .

Vágó SebestyénBaráth Zsolt

	

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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