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Módosító javaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyű lés elnökének

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 szól ó
T/12792. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat az alábbi 2/A §-sal egészül ki :

„2/A. § Az Szja. tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„8. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény
másként nem rendelkezik-
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 brutt ó
összeget meg nem haladó éves jövedelem esetében a négymillió-nyolcszázezer forintot me g
nem haladó jövedelemrész tekintetében az adóalap 12 százaléka, az afeletti rész tekintetébe n
az adóalap 20 százaléka.,
c.) tizenkétmillió forint bruttó összeget meghaladó éves jövedelem esetében a négymillió -
nyolcszázezer forintos bruttó éves összeget meg nem haladó jövedelemrés z
tekintetében az adóalap 12 százaléka, négymillió-nyolcszázezer forintos bruttó éves összege t
meghaladó, de tizenkétmillió forint bruttó éves összeget meg nem haladó jövedelemrés z
tekintetében az adóalap 20 százaléka, az afeletti jövedelemrész tekintetében az adóalap 3 2
százaléka.”



Indokolás

Az egykulcsos személyi jövedelem adó előzetesen beharangozott gazdaság élénkít ő hatása
elmaradt ezzel párhuzamosan a központi költségvetés bevételeit csorbította a munkából él ő
ember 85%-tól elvett csak jómódúaknak kedvez . A Jobbik Magyarországért Mozgalom
véleménye szerint differenciáltabb adórendszerre van szükség, mely egyrészr ő l szolidárisabb
másrészrő l a központi költségvetés szempontjából is kedvez őbb, így a többlet bevételeket a
kiterjesztett családi adókedvezmény kifizetésére vagy munkahelyteremtésre használható .

Budapest, 2013 . október 29 .
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