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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 133. §
Módosítás jellege: kiegészítés

133. §

(1)  A  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti
felhasználásáról  szóló  1996.  évi  CXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Szftv.)  1.  §  (4)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (4) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának
a) két százalékáról a 4. §-ban,
b) további két százalékáról pedig a 4/A. §-ban

meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára.

(5) A befizetett adó két-két százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni.”

(2) Az Szftv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„  2. §

(1)  Ha  a  magánszemély  a  befizetett  adójának  legalább  egyik  két  százalékáról  rendelkezett,  és
rendelkezésének  teljesítése  megtörtént,  a  teljesítés  szerinti  összeg  kizárólag  abban  az  esetben
módosítható,  ha  a  módosítás  vagy  módosítások  által  a  teljesítés  szerinti  összeg

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



kedvezményezettenként legalább ötezer forinttal növekszik, és a rendelkező nyilatkozat évét követő
év július 31. napjáig

a)  az  adóhatósági  ellenőrzés  során  hozott  -  az  adó  összegének növekedéséről  szóló  -jogerős
határozat alapján esedékessé vált adótöbbletet a magánszemély megfizette, vagy
b) a magánszemély önellenőrzést nyújtott be, és ez alapján az adótöbbletet meg is fizette.

(2)  Az adóhatóság  a  rendelkező  nyilatkozat  évét  követő  év  szeptember  30.  napjáig  a  4.  §  (1)
bekezdése  szerinti  kedvezményezettnek  átutalja  az  (1)  bekezdés  a)-b)  pontja  szerinti  többlet-
adóbefizetés  két  százalékának  megfelelő  összeget,  a  4/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerint
meghatározott  kiemelt  előirányzat  kezeléséért  felelős  fejezetnek  pedig  adatot  szolgáltat  ezen
összegről.  A 4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kedvezményezettnek  az  egyházakkal  való
kapcsolattartás  koordinációjáért  felelős  miniszter  a  6/B.  §  (2)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően utalja át az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti többlet-adóbefizetés két százalékának
megfelelő összeget. Az utalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
foglaltak szerinti adóhatósági határozatból, illetve önellenőrzésből egyértelműen megállapítható az
összevont adóalap adójának, illetve a levonandó kedvezményeknek az összege.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(1)  [A  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) ]Az Szftv.  5. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Indokolás 

A módosító javaslat arra irányul, hogy növelje a magánszemélyek által felajánlható személyi
jövedelemadó  mennyiségét,  a  korábbi  1+1  százalékról  2+2  százalékra.  A civil  társadalom
rengeteg állami és közfeladatot lát el, ehhez szükség van az adományozási kultúra fejlesztésére,
és ezáltal az állampolgárok maguk határozhatnak arról, milyen célra fordítsa az állam az általa
befizetett adót.
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