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Összegző jelentés

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/15428.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2017. június 8-i és 9-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság  MSZP és  LMP frakcióhoz  tartozó  tagjainak  módosítási  szándékot  megfogalmazó
javaslatát megtárgyalta és nem támogatta.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. június 9-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
T/15428. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/15428/18. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Szja tv. 28. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Szja tv. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 28. § a következő (6)
bekezdéssel egészül ki:

„(5) Egyéb jövedelemnek minősül a vásárolt (engedményezett) követelésből származó bevételnek a
követelés  vásárlási  (engedményezési)  ellenértékét  meghaladó  része,  kivéve,  ha
adókötelezettségének e törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható.

(6) Egyéb jövedelemnek minősül az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjog
átruházásából  származó bevételnek a korábban értékcsökkenési  leírás címén költségként  el  nem
számolt szerzési értéket és a megfizetett illetéket meghaladó része (e § alkalmazásában: számított
összeg),  ha  az  átruházás  a  megszerzés  évében  vagy  az  azt  követő  évben  történik[  (e  §
alkalmazásában: számított összeg)]. Ha az átruházás a praxisjog megszerzését követő második
évben vagy azt követően történik, a jövedelem a számított összeg

1. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,
2. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,
3. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
4. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és [további évben]az azt követő években.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

2



Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szja tv. 63. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szja tv. 63. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően az ingatlan, vagyoni értékű jog
átruházásából  származó  jövedelmet  (vagy  annak  egy  részét)  bármely  EGT-államban  a
magánszemély saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos
személyek lakóotthonában vagy más hasonló (pl. ápolási) intézményben férőhely – visszavásárlási
és  továbbértékesítési  jog  nélküli  –  megszerzésére  használja  fel  (ideértve  azt  az  esetet  is,  ha  a
férőhely biztosítása egyösszegű térítési  díj  előre történő megfizetésével  történik),  és ezt a tényt
adóbevallásában feltünteti, az (1) bekezdés rendelkezése szerint megállapított és bevallott adóból
azt a részt nem kell megfizetnie, amely megegyezik a felhasznált jövedelem adójával.

(3) Ha az ingatlan,  vagyoni  értékű jog átruházásából származó jövedelem (2) bekezdés szerinti
felhasználása  a  bevallás  benyújtását  követően  történt,  a  magánszemély  a  megfizetett  adóból  a
felhasznált jövedelem adójával megegyező összeget – a felhasználás igazolásával egyidejűleg – az
ingatlan, vagyoni értékű jog átruházását követő második adóév végéig visszaigényelheti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új 5. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

Az Szja tv.
5. 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezet 6. pontjában a
„saját  személygépkocsi” szövegrész helyébe a „saját  személygépkocsi (ideértve a házastárs,  a
közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is)” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (3) bekezdés - Tao. törvény 4. § 11. pont i) alpont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Tao. törvény 4. § 11. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(11. ellenőrzött külföldi társaság:)

„i) az a) [és g) ]alpontban foglalt részesedés fennállását akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha az
adózó adóévének a többségében fennáll;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

(1) A Tao. törvény 6. [§ (5) bekezdése helyébe ]§-a a következő [rendelkezés lép:](4a) bekezdéssel
egészül ki:

[„(5) Ha az adózó (2) bekezdés szerinti adózás előtti eredménye vagy az (1) bekezdés szerinti
adóalapja  közül  a  nagyobb  érték  nem  éri  el  a  jövedelem-(nyereség-)minimumot,  akkor
választása szerint

a)  adóbevallásában  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  91/A.  §  (1)  bekezdése  szerinti
nyilatkozatot tesz, vagy
b) a (6)-(10) bekezdésben foglaltak alkalmazásával - nemzetközi szerződés rendelkezéseit
figyelembe  véve  -  a  külföldi  telephely  útján  végzett  tevékenység  révén  keletkezett,
telephelynek  betudható  jövedelem-(nyereség-)minimum  nélküli  jövedelem-
(nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak.”]

„  (4a)  A  10.  §-ban  foglalt,  az  iskolaszövetkezetekre  vonatkozó  rendelkezéseket  a  közérdekű
nyugdíjas szövetkezetek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.”

(2) A Tao. törvény 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (5)  Ha az  adózó  (2)  bekezdés  szerinti  adózás  előtti  eredménye  vagy az  (1)  bekezdés  szerinti
adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor választása
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szerint
a) adóbevallásában az adózás rendjéről szóló törvény 91/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot
tesz, vagy
b)  a  (6)-(10)  bekezdésben  foglaltak  alkalmazásával  -  nemzetközi  szerződés  rendelkezéseit
figyelembe véve - a külföldi telephely útján végzett tevékenység révén keletkezett, telephelynek
betudható  jövedelem-(nyereség-)minimum  nélküli  jövedelem-(nyereség-)minimumot  tekinti
adóalapnak.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Tao. törvény
1.  4.  §  11.  pont  g)  alpontjában  a  „külföldi  személy  abban”  szövegrész  helyébe  a  „külföldi
személy (ideértve a belföldi illetőségű adózó külföldi telephelyét is) abban” szöveg,
2.  4.  §  33.  pont  d)  alpontjában  az  „alapot,”  szövegrész  helyébe  az  „alapot,  nyugdíjalapot,”
szöveg,
[3. 22/E. § (6) bekezdésében az „az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól
szóló  kormányrendelet”  szövegrész  helyébe  az  „az  energiahatékonysági  célokat  szolgáló
beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,]
4.  22/E.  §  (8)  bekezdés  b)  pontjában  az  „az  energiahatékonysági  igazolás  kiállításának
szabályairól  szóló  [kormányrendelet”]kormányrendeletben” szövegrész  helyébe  az  „az
energiahatékonysági  célokat  szolgáló  beruházás  adókedvezményének végrehajtási  szabályairól
szóló [kormányrendelet”]kormányrendeletben” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (1) bekezdés - Távhő. tv. 6. § (3) bekezdés l) pont
Módosítás jellege: módosítás
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30. §

(1) A Távhő. tv. 6. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Csökkentő tételek:)

„l)  az  adózó  választása  szerint  az  elektromos  töltőállomás  bekerülési  érték,  de  legfeljebb  az
elektromos  töltőállomás  bekerülési  értéke  és  az  elektromos  töltőállomás  által  a  beruházás
befejezésének  adóévét  követő  3  éves  időszak  alatt  elért  (elérhető),  az  adózó  bekerüléskori
becslése  szerinti,  az  elektromos  töltőállomás  pozitív  működési  eredménye  közötti  különbözet
összege,  a  beruházás  befejezésének  adóévében,  figyelemmel  a  [(13)-(18)](13)-(17)
bekezdésekre.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (2) bekezdés - Távhő. tv. 6. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Távhő. tv. 6. §-a a következő (13)-(17) bekezdéssel egészül ki:

„(14)  Az  adóalany  a  (3)  bekezdés  l)  pontjának  alkalmazása  során  az  elektromos  töltőállomás
bekerülési értékeként veheti figyelembe a Tao. tv. 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása által
a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés l) pontja szerint nem érvényesített összeget, amennyiben az adóbevallás
benyújtásáig rendelkezik az érintett kapcsolt  vállalkozása írásos nyilatkozatával,  amely szerint a
kapcsolt vállalkozás a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés l) pontja szerinti kedvezményt nem érvényesíti,
[továbbá ]és amely tartalmazza a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt az
elektromos töltőállomás által elért üzemi eredményről.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - KFI törvény 16. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

A  tudományos  kutatásról,  fejlesztésről  és  innovációról  szóló  2014.  évi  LXXVI.  törvény  (a
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továbbiakban: KFI törvény) 16. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Amennyiben az adóalany az éves beszámolóját a számviteli törvény 3. § (10) bekezdés 2.
pontjában  meghatározott  IFRS-ek  szerint  állítja  össze,  járulékkötelezettsége  megállapításakor
köteles a Htv. [40/B-40/L]40/J-40/L. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § - Jöt. 67. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

66. §

A Jöt. 67. § (1) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az állami adó- és vámhatóság engedélyével [folytatható a)]folytatható)

„a) a
aa) szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött energiatermékkel – kivéve az 5 liternél vagy 5
kilogrammnál  nagyobb  kiszerelésű  és  az  1  liter  vagy  1  kilogramm  vagy  annál  kisebb
kiszerelésű  egyéb  ellenőrzött  ásványolajat,  valamint  az  5  kilogramm  vagy  annál  kisebb
kiszerelésű LPG-t –,
ab) kenőolajjal,
ac)  szabadforgalomba  bocsátott  sörrel,  csendes  és  habzóborral,  egyéb  csendes  és  habzó
erjesztett itallal, köztes alkoholtermékkel és alkoholtermékkel – kivéve a 3. § (3) bekezdés 1.
pont c) alpontja szerinti terméket –, valamint
ad) szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmánnyal

a  kereskedelemről  szóló  törvény  szerinti  nagykereskedelmi  tevékenység  –  ide  nem értve  az
üzemanyagkártyával  értékesített  (beszerzett),  felhasznált  üzemanyag  utólagos,  pénzügyi-
technikai jellegű elszámolását, ha az elszámolásról a felek írásban megállapodtak –, továbbá – az
adóraktár engedélyesét kivéve – üzemanyagnak nem a 69. § és 72. § szerinti értékesítése,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (1) bekezdés - Jöt. 72. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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67. §

(1) A Jöt. 72. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Jövedéki kiskereskedő – figyelemmel a 69. §-ra –
a) üzemanyagot – a 108. §-tól eltérően ideértve az üzemanyagcélú földgázt is – üzemanyagtöltő
állomáson [vagy automatából ]történő értékesítés útján,
b)  tüzelő-,  fűtőanyag  célú  gázolajat  kiskereskedelmi  tárolótelepen  vagy  üzemanyagtöltő
állomáson

forgalmazhat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § - Jöt. 95. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

76. §

A Jöt.  95.  §-a  a  következő  szöveggel  lép  hatályba  és  a  §  a  következő  (6)-(12)  bekezdéssel
kiegészülve lép hatályba:

„(10) A 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá
kapcsolódó adó-visszaigénylés, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti adó-visszaigénylés azonos
elszámolható  költségek  vonatkozásában  nem  halmozható  más,  az  [EUMSZ  ]Európai  Unió
működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatással.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

77. §

(1) A Jöt. 100. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
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„(4)  A jövedéki  ellenőrzés  során  feltárt  olyan,  a  természetes  személy  által  elkövetett,  az  (1)
bekezdésben meghatározott  kötelezettségszegés  esetén,  ahol  a  központi  költségvetésnek okozott
vagyoni hátrány összege a 20 ezer forintot, dohánygyártmány esetén a 28 ezer forintot nem haladja
meg,  a  jövedéki  ellenőrzést  végző  gyorsított  eljárás  keretében  a  helyszínen  jövedéki  bírságot
szabhat ki és szedhet be. Ebben az esetben a lefoglalt jövedéki terméket el kell kobozni, ha a termék
birtokosa  a  törvénysértés  tényét  elismeri,  továbbá  a  jogkövetkezményekről  szóló  tájékoztatást
tudomásul veszi és jogorvoslati jogáról lemond. Gyorsított eljárás esetén a (2) és (3) bekezdéstől
eltérően a jövedéki bírság összege 20 ezer forint, dohánygyártmány esetén 28 ezer forint. Ha a
gyorsított eljárás feltételei nem állnak fenn, az ellenőrzést végző az általános szabályok szerint jár
el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

11. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV.
törvény módosítása

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

12. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény
módosítása

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/16.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - Htv. 7. § i) pont
Módosítás jellege: módosítás

95. §

A Htv. 7. §-a a következő h)-i) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:)

„h) ha az adó mértékét határozott időre állapítja meg, akkor azt az adóalany hátrányára
ha) a határozott időszak első két naptári évében nem növelheti,
hb) a határozott időszak harmadik naptári évétől vagy az azt követően kezdődő naptári évtől,
a határozott időszak letelte előtt csak akkor növelheti, ha a naptári évet megelőző naptári év
első tíz hónapjában az adott adónemben bevallott, kivetett adóból származó bevétel nem éri el
a naptári évet megelőző második naptári év első tíz hónapjában bevallott,  kivetett adóból
származó bevétel (a továbbiakban: viszonyítási bevétel) 70%-át, azzal, hogy a naptári évtől
hatályos adómérték ekkor sem haladhatja meg a határozott időre rögzített adómérték 130%-
át,

i)  ha a  h)  pont  hb)  alpont  alkalmazásával  az adó mértékét  növelte,  akkor az adó mértékét  a
határozott időszakra eredetileg megállapított adómértékkel egyező mértékben kell megállapítani
azon naptári évtől kezdődően, amelyet megelőző – és a h) pont hb) alpont alkalmazását követő –
naptári év első tíz hónapjában az adott adónemben bevallott, kivetett adóból származó bevétel
eléri a viszonyítási bevételt.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § - Htv. 39/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

96. §

A Htv. 39/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  Ha  az  adóévben  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  szerinti  átalányadózásra  való
jogosultság megszűnik vagy a vállalkozó az átalányadózást megszünteti, akkor az adó alapját – az
adóév  egészére  –  a  39.  §  (1)  bekezdése  vagy  az  adózó  döntésétől  függően  a  [39/A.  §  ](3)
[bekezdése]bekezdés szerint kell megállapítani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § - Htv. 42/E. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

103. §

A Htv. V. Fejezete a következő 42/E. §-sal egészül ki:

„42/E. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az
állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton,
haladéktalanul megküldi, feltéve, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adórendelete hatályos.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő cég:
a)  bejelentkezési  kötelezettségét  a  cég  székhelye  szerinti  önkormányzati  adóhatóságnál
teljesítettnek kell tekinteni,
b) a Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről külön bejelentést tehet.

(3) Ha a bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleget vagy jogszabály alapján az (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot kell bejelenteni, akkor e bejelentés megtételére a cég
székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja az [adóalanyt]adózót.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 107. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

107. §

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.)  [9. §-t követően ]„Az
adó megállapítása és kezelése” alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. §
Módosítás jellege: módosítás

109. §

(1) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a
továbbiakban: Különadó törvény) 4/A. §-a a következő [(14)-(18)](14)-(19) bekezdéssel egészül ki:

[„(14) Az adózó az (1)-(13) és a (38)-(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadó
összegét  választása  szerint  –  adóvisszatartás  formájában  –  csökkentheti  az  általa
kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegével, ha az alapján jogosult lenne a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény)
szerinti  adókedvezményre,  azonban a társasági  adó terhére az adókedvezményt nem veszi
(vette) igénybe. Az e bekezdés szerint igénybe vett adócsökkentés összege nem haladhatja meg
az (1)-(13) és a (38)-(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadó 50 százalékát.

(15) A (14) bekezdés alkalmazásában kedvezményezett célnak minősül a látvány-csapatsport
Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy a Tao. törvény 22/C.
§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott támogatások esetében a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmények,
b)  pontjában  meghatározott  valamennyi  jogcím  támogatása  azzal,  hogy  e  támogatások
esetében  kizárólag  a  hivatásos  sportolót  nem  foglalkoztató  amatőr  sportszervezetek,
valamint  a  Tao.  törvény  22/C.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  bd)  alpontjában  meghatározott
támogatások esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
c)  pont ca),  cc),  cd)  alpontjában meghatározott  jogcímek támogatása,  és a  Tao.  törvény
22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott jogcím támogatása azzal, hogy a
hivatásos  sportszervezetek  sportinfrastruktúrához  kapcsolódó  támogatása  esetében  a
korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
d)  pontjában  meghatározott  valamennyi  jogcím  támogatása  azzal,  hogy  e  támogatások
esetében kizárólag a hivatásos sportolót nem foglalkoztató közhasznú alapítvány, valamint
a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott támogatások
esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények
e) pontjában meghatározott valamennyi jogcím

támogatása minősülhet kedvezményezett célnak.

(16) Amennyiben az adózó a kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegére tekintettel a
(14)  bekezdés  szerinti  adócsökkentést  érvényesíti,  akkor  a  továbbiakban  az
adócsökkentésként figyelembe vett támogatás összegére társasági adókedvezményt nem vehet
igénybe.
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(17) Amennyiben az adózó a (14) bekezdés szerinti adócsökkentést érvényesíti, akkor a Tao.
törvény rendelkezéseitől eltérően a kiegészítő támogatás mértéke e támogatás vonatkozásában
a  támogatási  igazolásban  meghatározott  összeg  Tao.  törvény  19.  §-a  szerinti  adókulccsal
számított értékének 100 százaléka.

(18)  A  (14)  bekezdés  szerinti  adócsökkentés  igénybevétele  esetén  az  adózó  köteles  az
adócsökkentő tételként igénybe vett támogatáshoz kapcsolódó társasági adóban keletkezett,
múltbéli adóelőny késedelmi pótlékkal növelt összegét az igénybevétellel egyidejűleg az állami
adó- és vámhatóság részére bevallani és megfizetni. E bekezdés alkalmazásában az adóelőnyt
úgy kell  meghatározni,  mintha a kiegészítő támogatás  juttatására a (17) bekezdés szerinti
mértékkel került volna sor.”]

„  (14)  Az  adózó  az  (1)-(13)  és  a  (38)-(39)  bekezdés  alapján  megállapított  fizetendő  különadó
összegét választása szerint – adóvisszatartás formájában – csökkentheti az általa a (16) bekezdésben
meghatározott  kedvezményezett  célra  nyújtott  támogatás  összegével,  ha  a  támogatás  alapján
jogosult  lenne  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény  (a
továbbiakban: Tao. törvény) szerinti adókedvezményre, azonban az adócsökkentés alapjául szolgáló
támogatási  összeget  a  társasági  adó  terhére  adókedvezményként  még  nem  vette  igénybe.  A
kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén megfizetett összeget az adózó adócsökkentésként nem
érvényesítheti.

(15) A (14) bekezdés szerint igénybe vett adócsökkentés összege nem haladhatja meg az (1)-(13) és
a (38)-(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadó 50 százalékát.

(16) A (14) bekezdés alkalmazásában kedvezményezett célnak minősül a látvány-csapatsport Tao.
törvény

a) 22/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy a
Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott támogatások esetében a
korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
b) 22/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy e
támogatások esetében kizárólag a hivatásos sportolót nem foglalkoztató amatőr sportszervezetek,
valamint a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában meghatározott támogatások
esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
c) 22/C. § (1) bekezdés c) pont ca), cc), cd) alpontjában meghatározott jogcímek támogatása, és a
Tao.  törvény 22/C.  §  (1)  bekezdés  c)  pont  cb)  alpontjában meghatározott  jogcím támogatása
azzal, hogy a hivatásos sportszervezetek sportinfrastruktúrához kapcsolódó támogatása esetében a
korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
d) 22/C. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy e
támogatások esetében kizárólag a hivatásos sportolót nem foglalkoztató közhasznú alapítvány,
valamint a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott támogatások
esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,
e) 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott valamennyi jogcím

támogatása.
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(17) Amennyiben az adózó a kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegére tekintettel a (14)
bekezdés  szerinti  adócsökkentést  érvényesíti,  akkor  a  továbbiakban  az  adócsökkentésként
figyelembe vett támogatás összegére a társasági adó terhére adókedvezményt nem vehet igénybe.

(18) A (14) bekezdés szerinti  adócsökkentés érvényesítésének – a Tao. törvény rendelkezéseitől
eltérően  –  nem feltétele  a  kiegészítő  sportfejlesztési  támogatás  megfizetése.  Az  adócsökkentés
érvényesítése  esetén  az  alapjául  szolgáló  támogatási  összeghez  kapcsolódóan  valamely korábbi
üzleti évben megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatás ráfordításként elszámolt összege az
érintett  üzleti  év  társaságiadó-alapjának  megállapításakor  a  vállalkozási  tevékenység  érdekében
felmerült ráfordításnak minősül.

(19)  Ha az  adózó az  adócsökkentés  érvényesítését  megelőző valamelyik üzleti  év adózás  előtti
eredményének terhére  számolta  el  ráfordításként  az  adócsökkentés  alapjául  szolgáló  támogatási
összeget, akkor – a társasági adóban már keletkezett adóelőny utólagos megfizetése céljából – a
támogatás  nyújtása  és  az  adócsökkentés  elszámolása  üzleti  éveire  vonatkozó  társasági  adó
adóalapjának  megállapításakor  úgy kell  eljárnia  (az  adózás  előtti  eredmény módosítása  révén),
mintha a támogatást az adócsökkentés üzleti évében számolta volna el ráfordításként. Ilyen esetben
az adózó az adócsökkentés érvényesítését tartalmazó adóbevallás benyújtását követő 30 napon belül
köteles az érintett  üzleti  évre (adóévre) vonatkozó társaságiadó-bevallását – a (18) bekezdésben
foglaltakat  is  figyelembe  véve  –  módosítani.  A  módosítás  során  az  adózó  egyebekben  az
önellenőrzésre  irányadó  rendelkezéseket  alkalmazza  azzal  az  eltéréssel,  hogy  az  önellenőrzési
pótlékot a késedelmi pótléknak megfelelő mértékkel állapítja meg.”

(2) A Különadó törvény 4/A. § (38) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(38)  A hitelintézetekről  és  pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  2013.  évi  CCXXXVII.  törvény (a
továbbiakban: Hpt.) szerinti önkéntes intézményvédelmi alaphoz vagy kötelező intézményvédelmi
szervezethez csatlakozott hitelintézet csökkentheti az (1)-(7) bekezdés szerint fizetendő különadó
összegét az önkéntes intézményvédelmi alapba vagy a kötelező intézményvédelmi szervezetbe az
adóévben  befizetett  összeggel,  ha  az  önkéntes  intézményvédelmi  alap  vagy  a  kötelező
intézményvédelmi szervezet és tagjai – ide nem értve a [Magyar Állam]magyar állam kizárólagos
tulajdonában álló tagokat – együttesen megfelelnek a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra
vonatkozó prudenciális  követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló,  2013.
június  26-i  575/2013/EU európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (a  továbbiakban:  575/2013/EU
rendelet)  113.  cikk  (7)  bekezdése  szerinti  követelményeknek.  A különadó  megfizetése  alól  e
bekezdés  szerint  mentesülő  összeg kizárólag az  önkéntes  intézményvédelmi alap vagy kötelező
intézményvédelmi  szervezet  létesítő  okiratában  meghatározott  intézményvédelmi  célokra
használható fel.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § - Különadó törvény 15. §
Módosítás jellege: módosítás

111. §

A Különadó törvény a következő 15. §-sal egészül ki:

„15. §

A 4/A. §  [(14)-(18)](14)-(19) bekezdésének rendelkezéseit az adózó 2017. adóév vonatkozásában
választása szerint alkalmazza, azzal, hogy e választás esetén az adózó a 2017. adóévre vonatkozóan
már benyújtott adóbevallását 2017. szeptember 10-éig pótlékmentesen önellenőrzi.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § - Itv. 23/A. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

115. §

Az Itv. 23/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Nem lehet a (6) bekezdés szerinti illeték-különbözet kétszeresét előírni, ha a pénzügyi lízinget
folytató  vállalkozó  igazolja,  hogy  a  pénzügyi  lízingbeadásról  szóló  szerződés  azért  nem ment
teljesedésbe,  mert a lízingbevevő meghalt,  [vagy ]jogutód nélkül megszűnt, vagy a szerződés a
lízingbevevő lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt szűnt meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 119. § - Itv. 99/P. §
Módosítás jellege: módosítás

119. §
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Az Itv. a következő 99/P. §-sal egészül ki:

„99/P. §

A 17. § (1) bekezdés h) pontjának, a 26. § (1a) bekezdés e) pontjának, a 78. § (1) bekezdésének és a
91. § (5) bekezdésének az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi … törvénnyel megállapított rendelkezését a hatálybalépése napján az állami adóhatóság
által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.”

T/15428/18/23-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
23., 24. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. §
Módosítás jellege: módosítás

122. §

Az Itv.
1.  17.  §  (1)  bekezdés  h)  pontjában  a  „földhasználat  megszerzése”  szövegrész  helyébe  a
„földhasználat megszerzése, és annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés” szöveg;
1. 20. § (1) bekezdésében az „alapított haszonélvezet, használat” szövegrész helyébe az „alapított,
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezet, használat” szöveg;
2.  26.  § (1a)  bekezdés e)  pontjában a „megszerzése” szövegrész helyébe a  „megszerzése,  és
annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés” szöveg;
2. 26. § (16) bekezdés b) pontjában a „87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak  a  közös  piaccal  összeegyeztethetőnek  nyilvánításáról  szóló  2008.  augusztus  6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.)
szerinti  regionális  beruházási  támogatásnak”  szövegrész  helyébe  a  „107.  és  108.  cikke
alkalmazásában  bizonyos  támogatási  kategóriáknak  a  belső  piaccal  összeegyeztethetővé
nyilvánításáról  szóló  2014.  június  17-i  651/2014/EU  bizottsági  rendelet  55.  cikke  szerinti,
sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásnak (a
továbbiakban:  sportlétesítményekre  és  multifunkcionális  szabadidős  létesítményekre  nyújtott
támogatás)” szöveg;
3. 26. § (17) bekezdésében a „regionális beruházási” szövegrész helyébe a „sportlétesítményekre
és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott” szöveg;
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4. 26. § (18a) bekezdésében a „vállalásáról” szövegrész helyébe a „fennállásáról és vállalásáról”
szöveg;
5. 33. § (2) bekezdés 48. pontjában a „bejegyzése” szövegrész helyébe a „bejegyzése, döntése”
szöveg;
6. 33. § (2) bekezdés 57. pontjában a „népi iparművészeti” szövegrész helyébe a „népművészeti
és népi iparművészeti” szöveg;
7. 78. § (1) bekezdésében az „a 26. § (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „a 26. § (1) és
(1a) bekezdése alapján” szöveg; az „y) pontjai” szövegrész helyébe az „y) pontjai, valamint a 26.
§ (1a) bekezdés a)-d) pontjai” szöveg

lép.

T/15428/18/23-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
23., 24. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 126. § - Eho tv. új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

126. §

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) 3. §-a a
következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„  (6)  Mentes  a  százalékos  mértékű  egészségügyi  hozzájárulás  alól  az  a  jövedelem,  amelyet  a
közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagja  a  szövetkezet
tevékenységében  kifejtett  személyes  közreműködésének  ellenértékeként  a  közérdekű  nyugdíjas
szövetkezettől szerzett.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 126. § nyitó szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás

126. §

Az  [egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) ]
Eho tv. Eljárási szabályok alcíme a következő 11/D. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. § 
Módosítás jellege: módosítás

130. §

Az Eat. IX. fejezete a következő 467/K. §-sal egészül ki:

„467/K. §

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi ….. törvénnyel
megállapított  456.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  és  a  458.  §  (5)  bekezdése 2011.  november 26-ától
visszamenőlegesen is alkalmazható.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 131. §
Módosítás jellege: módosítás

131. §

Az Eat. IX. fejezete a következő 467/L. §-sal egészül ki:

„467/L. §

Az  egyes  adótörvények  és  más  kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2016.  évi  CXXV.
törvénnyel megállapított 466. § 11. pontja az Art. szerinti elévülési időn belül visszamenőlegesen is
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alkalmazható.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 134. § - Szftv. 6/C. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

134. §

Az Szftv. 6/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  Az  adóhatóság  a  4.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  kedvezményezett  beszámolási
kötelezettsége során az adóhatóság részére megküldött dokumentumok adataiból az átutalt, illetve
köztartozásra  visszatartott  támogatás,  a  felhasznált  vagy  tartalékolt  támogatás,  valamint  a
visszafizetendő  támogatás  összegét  honlapján  közzéteszi,  továbbá  a  dokumentumokat  és  a  (3)
bekezdés szerinti kizáró határozatokat tartalmazó adatbázist elektronikus úton - az e célra kialakított
számítógépes rendszeren keresztül - a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
által vezetett minisztérium rendelkezésére bocsátja, aki azokat a felhasználást követő év június 30.
napjáig  a  civil  szervezetekkel  foglalkozó  honlapján  közzéteszi  azzal,  hogy  azok  e  határidőtől
számított  egy évig,  de  legalább  a  következő  év  ezen  adatainak  nyilvánosságra  hozataláig  nem
távolíthatók el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 136. § - Szftv. 8/F. §
Módosítás jellege: módosítás

136. §

Az Szftv. a következő 8/F. §-al egészül ki:

„8/F. §

E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi...
törvénnyel módosított 5. §  [(2)-(3) ](2) bekezdését, a (3) bekezdés b)  és  e) pontját, valamint  (5)
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bekezdését első alkalommal a 2018. évi rendelkező nyilatkozatnál kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. §
Módosítás jellege: módosítás

139. §

Hatályát veszti az Szftv.
1.  [5]4. §  [(5) bekezdésében az „adóazonosító jelével ellátott,” szövegrész,](1) bekezdés d)
pont 4. alpontja,
2. [4]5. § [(1) bekezdés d) pont 4. alpontja](5) bekezdésében az „adóazonosító jelével ellátott,”
szövegrész.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 141. § - Art. 16. § (3) bekezdés r) pont
Módosítás jellege: módosítás

141. §

Az Art. 16. § (3) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelenteni az adózó:)

„r)  a  17.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerint  bejelentkező  gazdasági  társaság  adózó  külföldi
pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámát, a számlát vezető külföldi pénzintézet
nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napját.”

T/15428/18/32-33. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
32., 33. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 142. § - Art. 17. § (3b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

142. §

Az Art. 17. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) [A ]Az (1) bekezdés b) pontja szerint bejelentkező gazdasági társaság adózó a bejelentkezés
napjától számított 15 napon belül az állami adó- és vámhatósághoz írásban bejelenti a 16. § (3)
bekezdés r) pontjában megjelölt adatokat.”

T/15428/18/32-33. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
32., 33. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 144. §
Módosítás jellege: módosítás

144. §

[(1)] Az Art. [24/G. §-a helyébe]24/F. §-át követően a következő [rendelkezés lép:]alcím címmel
és 24/G-24/H. §-sal egészül ki:

[„24/G. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a 24/C. §-ban meghatározott eljárás keretében megvizsgálja,
hogy az adószám megállapítását követően fennáll-e az adófizetési biztosíték előírásának (2)
bekezdésben meghatározott valamely oka.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását követően adófizetési biztosíték
letételére  kötelezi  az  adózót,  ha  az  adózó  vezető  tisztségviselője,  cégvezetője,  képviseletre
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jogosult  tagja,  vagy  korlátolt  felelősségű  társaság,  zártkörűen  működő  részvénytársaság
esetében  az  50  százalékot  meghaladó  mértékű  szavazati  joggal,  vagy  minősített  többségű
befolyással  rendelkező  tagja,  részvényese,  egyszemélyes  gazdasági  társaság  esetében  a  tag
vagy  részvényes  (e  §  alkalmazásában a  továbbiakban:  tag,  részvényes)  olyan,  a  17.  §  (1)
bekezdés b)  pontja szerinti  más adózó volt  vezető tisztségviselője,  cégvezetője,  tagja,  vagy
részvényese, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző
5 éven belül az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 1 millió
forintot,  a  legnagyobb  adóteljesítménnyel  rendelkező  adózók  esetében  2  millió  forintot
meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, feltéve, hogy a más adózóban fennálló
vezető  tisztségviselői,  cégvezetői,  tagi  vagy  részvényesi  jogviszony  a  felszámolás  vagy  a
kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző 360. napon, illetve azt követően bármelyik nap
fennállt, és a 24/C. §-ban meghatározott eljárás megindításának időpontjáig az adótartozás a
35. § (2) bekezdés f) pontja alapján sem terült meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából adótartozásnak minősül az adóhatóság által a
csődeljárási  és  a  felszámolási  eljárásról  szóló  1991.  évi  XLIX.  törvény  80.  §-a  szerint
engedményezett, valamint a bejelenteni mellőzött vagy lemondással érintett követelés is.

(4)  Az  adófizetési  biztosíték  összege  az  állami  adó-  és  vámhatóságnál  nyilvántartott,
túlfizetéssel csökkentett adótartozás összegének megfelelő összeg. Ha az adózó esetében több
tényállás is megalapozza az adófizetési biztosíték megállapítását, az adófizetési biztosítékot a
legmagasabb adótartozásnak megfelelő összegben kell meghatározni.

(5) Az adófizetési biztosíték letételére vonatkozó kötelezettségét adózó
a)  az  állami  adó-  és  vámhatóság  erre  a  célra  megnyitott  elkülönített  letéti  számlájára
történő egyösszegű befizetéssel, vagy
b) a kiállításától számított 12 hónapon keresztül érvényes, az előírt adófizetési biztosíték
összegéről szóló, az állami adó- és vámhatóság, mint kedvezményezett javára, a Magyar
Nemzeti Bank nyilvántartásában szereplő, vagy az Európai Unió más tagállamában honos,
bejegyzett  pénzügyi  intézmény,  pénzforgalmi  intézmény,  befektetési  vállalkozás  által
kiállított garancialevél benyújtásával

tehet  eleget.  A biztosíték  befizetését  vagy  a  bankgarancialevél  benyújtását  az  adófizetési
biztosíték letételére vonatkozó határozat  kézbesítését  követő 30 napos határidőn belül  kell
teljesíteni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(6) Az adófizetési biztosíték (5) bekezdésben meghatározott teljesítési módjai közül az adózó
szabadon választhat azzal, hogy a kötelezettség egy részének az állami adó- és vámhatóság
számlájára történő befizetése, fennmaradó részének bankgarancia révén történő biztosítása
nem lehetséges.

(7) Az állami adó- és vámhatóság a 24/B. § szerint jár el,  azzal,  hogy az adószám törlését
elrendelő határozatot hirdetményi úton történő közlés mellőzésével közvetlenül az adózóval
közli,  ha  az  adózó  az  állami  adó-  és  vámhatóság  által  előírt  adófizetési  biztosíték  letétbe
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helyezési kötelezettségének az (5) bekezdésben meghatározott határidőben nem tett eleget.

(8) Az adófizetési biztosíték az adózó adótartozása megfizetésének biztosítására szolgál. Ha az
adófizetési biztosíték az adózó adótartozását csak részben egyenlíti ki, az adófizetési biztosíték
összegét  az  adók  esedékességének  sorrendjében,  azonos  esedékességű  közteher  esetén  a
tartozás arányában kell elszámolni. Az állami adó- és vámhatóság, anélkül, hogy felszólítaná
az adózót adótartozásának megfizetésére,  határozatban dönt az adófizetési  biztosíték teljes
vagy  részleges  felhasználásáról.  A határozat  ellen  benyújtott  fellebbezésnek  az  adófizetési
biztosíték felhasználására nincs halasztó hatálya.

(9)  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  a  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  befizetett  adófizetési
biztosítékot  annak  beérkezésétől  számított  12  hónapig  megőrzi,  majd  azt,  vagy  annak
fennmaradó részét az adófizetési biztosíték letételére vonatkozó 12 hónapos időszak leteltét
követő  30  napon belül  visszafizeti  az  adózó  részére,  amennyiben  nem dönt  az  adófizetési
biztosíték teljes  vagy részleges  felhasználásáról.  Az adófizetési  biztosíték vagy fennmaradó
részének visszafizetésének esedékességekor az állami adó- és vámhatóság értesítést küld az
adófizetési  biztosíték  felhasználásáról.  Az  adózó  a  letett  adófizetési  biztosíték  után  nem
jogosult kamatra.

(10) Az a vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes, akire tekintettel az állami adó-
és  vámhatóság  az  adófizetési  biztosítékot  előírta,  a  határozat  adózó  által  történt
kézhezvételétől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül a 24/C. § (4) bekezdése szerinti
kimentési  kérelmet  terjeszthet  elő.  A kérelem elbírálására a  24/C.  §  (5)-(8)  bekezdéseiben
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(11) Az adófizetési biztosíték kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha a biztosíték jogerős
megállapítását követően a vezető tisztségviselő, cégvezető, tag, vagy részvényes személyében
történt  változást  következtében  az  adófizetési  biztosíték  előírásának  (2)  bekezdésben
meghatározott valamely oka már nem állapítható meg.”]

„  Adófizetési biztosíték

24/G. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a 24/C. §-ban meghatározott eljárás keretében megvizsgálja, hogy
az adószám megállapítását követően fennáll-e az adófizetési biztosíték előírásának (2) bekezdésben
meghatározott valamely oka.

(2)  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  az  adószám  megállapítását  követően  adófizetési  biztosíték
letételére kötelezi az adózót, ha az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult
tagja,  vagy  korlátolt  felelősségű  társaság,  zártkörűen  működő  részvénytársaság  esetében  az  50
százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező
tagja,  részvényese,  egyszemélyes  gazdasági  társaság  esetében  a  tag  vagy  részvényes  (e  §
alkalmazásában a továbbiakban: tag, részvényes) olyan, a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti más
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adózó  volt  vezető  tisztségviselője,  cégvezetője,  tagja,  vagy  részvényese,  amely  az  adószám
megállapítása  iránti  kérelem  benyújtásának  napját  megelőző  5  éven  belül  az  állami  adó-  és
vámhatóságnál  nyilvántartott,  túlfizetéssel  csökkentett,  1  millió  forintot,  a  legnagyobb
adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 2 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód
nélkül szűnt meg, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi
vagy részvényesi jogviszony a felszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző
360. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt,  és a 24/C. §-ban meghatározott eljárás
megindításának időpontjáig az adótartozás a 35. § (2) bekezdés f) pontja alapján vagy egyéb úton
nem térült meg.

(3)  A (2)  bekezdés  alkalmazása  szempontjából  adótartozásnak  minősül  az  adóhatóság  által  a
csődeljárási  és  a  felszámolási  eljárásról  szóló  1991.  évi  XLIX.  törvény  80.  §-a  szerint
engedményezett, valamint a bejelenteni mellőzött vagy lemondással érintett követelés is.

(4) Az adófizetési biztosíték összege az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel
csökkentett  adótartozás  összegének  megfelelő  összeg.  Ha  az  adózó  esetében  több  tényállás  is
megalapozza  az  adófizetési  biztosíték  megállapítását,  az  adófizetési  biztosítékot  a  legmagasabb
adótartozásnak megfelelő összegben kell meghatározni.

(5) Az adófizetési biztosíték letételére vonatkozó kötelezettségének az adózó
a)  az állami adó-  és vámhatóság erre  a  célra  megnyitott  elkülönített  letéti  számlájára történő
egyösszegű befizetéssel, vagy
b)  a  kiállításától  számított  12  hónapon  keresztül  érvényes,  az  előírt  adófizetési  biztosíték
összegéről szóló, az állami adó- és vámhatóság mint kedvezményezett javára, a Magyar Nemzeti
Bank  nyilvántartásában  szereplő,  vagy az  Európai  Unió  más  tagállamában  honos,  bejegyzett
pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által kiállított garancialevél
benyújtásával

tehet eleget. A biztosíték befizetését vagy a bankgarancialevél benyújtását az adófizetési biztosíték
letételére  vonatkozó  határozat  kézbesítését  követő  30  napon  belül  kell  teljesíteni.  A határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(6)  Az  adófizetési  biztosíték  (5)  bekezdésben  meghatározott  teljesítési  módjai  közül  az  adózó
szabadon  választhat  azzal,  hogy  a  kötelezettség  egy  részének  az  állami  adó-  és  vámhatóság
számlájára  történő befizetése,  fennmaradó  részének bankgarancia  révén  történő biztosítása  nem
lehetséges.

(7) Az állami adó- és vámhatóság a 24/B. § szerint jár el, azzal, hogy az adószám törlését elrendelő
határozatot  hirdetményi  úton  történő  közlés  mellőzésével  közvetlenül  az  adózóval  közli,  ha  az
adózó  az  állami  adó-  és  vámhatóság  által  előírt  adófizetési  biztosíték  letétbe  helyezési
kötelezettségének az (5) bekezdésben meghatározott határidőben nem tett eleget.

(8) Az adófizetési biztosíték az adózó adótartozása megfizetésének 12 hónapon keresztül történő
folyamatos  és  teljes  összegű  biztosítására  szolgál.  Ha  az  adófizetési  biztosíték  az  adózó
adótartozását csak részben egyenlíti ki, az adófizetési biztosíték összegét az adók esedékességének
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sorrendjében, azonos esedékességű közteher esetén a tartozás arányában kell elszámolni. Az állami
adó-  és  vámhatóság,  anélkül,  hogy  felszólítaná  az  adózót  adótartozásának  megfizetésére,  a
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel egyidejűleg elektronikus úton értesíti az adózót az
adófizetési biztosíték teljes vagy részleges felhasználásáról.

(9)  A (8)  bekezdésben  előírt  értesítés  kézbesítését  követően  az  adófizetési  biztosíték  összegét
haladéktalanul kiegészíti a (2) bekezdés alapján meghatározott összegre. A kiegészítés elmulasztása
esetén  az  állami  adó-  és  vámhatóság a  24/B.  §  szerint  jár  el,  azzal,  hogy az  adószám törlését
elrendelő határozatot hirdetményi úton történő közlés mellőzésével közvetlenül az adózóval közli.
Amennyiben az adózó az adószám törlését elrendelő határozat kiadmányozását követően, annak
jogerőre  emelkedéséig  tesz  eleget  az  adófizetési  biztosíték  kiegészítésére  irányuló
kötelezettségének, az állami adó- és vámhatóság a határozatot visszavonja.

(10)  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  az  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  befizetett  adófizetési
biztosítékot annak hiánytalan beérkezésétől számított 12 hónapig megőrzi, majd azt, vagy annak
fennmaradó részét az adófizetési biztosíték letételére vonatkozó 12 hónapos időszak leteltét követő
30 napon belül visszafizeti az adózó részére, amennyiben nem dönt az adófizetési biztosíték teljes
vagy  részleges  felhasználásáról.  Az  adófizetési  biztosíték  vagy  fennmaradó  részének
visszafizetésének  esedékességekor  az  állami  adó-  és  vámhatóság  értesítést  küld  az  adófizetési
biztosíték felhasználásáról. Az adózó a letett adófizetési biztosíték után nem jogosult kamatra.

(11) Az a vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes, akire tekintettel az állami adó- és
vámhatóság  az  adófizetési  biztosítékot  előírta,  a  határozat  adózó  által  történt  kézhezvételétől
számított 8 napos jogvesztő határidőn belül a 24/C. § (4) bekezdése szerinti kimentési kérelmet
terjeszthet elő. A kérelem elbírálására a 24/C. § (5)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.

(12) Az adófizetési biztosíték kötelezettsége abban az esetben is fennáll,  ha a biztosíték jogerős
megállapítását  követően  a  vezető  tisztségviselő,  cégvezető,  tag,  vagy  részvényes  személyében
történt változást következtében az adófizetési biztosíték előírásának (2) bekezdésben meghatározott
valamely oka már nem állapítható meg.

24/H. §

(1)  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  a  17.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  adózók  vezető
tisztségviselője,  cégvezetője,  képviseletre  jogosult  tagja,  vagy  a  korlátolt  felelősségű  társaság,
zártkörűen  működő  részvénytársaság  esetében  az  50  százalékot  meghaladó  mértékű  szavazati
joggal,  vagy  minősített  többségű  befolyással  rendelkező  tagja,  részvényese,  egyszemélyes
gazdasági  társaság  esetében  a  tag  vagy  részvényes  személyében  történt  változásról  történt
tudomásszerzést  követően  30  napon  belül  megvizsgálja,  hogy  a  változás  miatt  fennáll-e  az
adófizetési biztosíték előírásának a 24/G. § (2) bekezdésben meghatározott valamely oka.

(2) Az állami adó- és vámhatóság a személyi változás miatt adófizetési biztosítékot írhat elő, ennek
során a 24/G. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.”

25



[(2) Az Art. a következő 24/H. §-sal egészül ki:

„24/H. §

(1)  Az  állami  adó-  és  vámhatóság  a  17.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  adózók  vezető
tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult tagja, vagy a korlátolt felelősségű társaság,
zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati
joggal,  vagy  minősített  többségű  befolyással  rendelkező  tagja,  részvényese,  ilyen  mértékű
szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában
bármely  tagja  vagy  részvényese,  egyszemélyes  gazdasági  társaság  esetében  a  tag  vagy
részvényes személyében történt változásról történt tudomásszerzést követően 30 napon belül
megvizsgálja, hogy a változás miatt fennáll-e az adófizetési biztosíték előírásának a 24/G. § (2)
bekezdésben meghatározott valamely oka.

(2) Az állami adó- és vámhatóság a személyi változás miatt adófizetési biztosítékot írhat elő,
ennek során a 24/G. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 145. §
Módosítás jellege: elhagyás

[145. §

Az Art. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A belföldi  jogi  személynek, az egyéni  vállalkozónak minősülő magánszemélynek és  az
általános  forgalmi  adó  fizetésére  kötelezett  magánszemélynek  (a  továbbiakban  együtt:
pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával
kell  rendelkeznie.  Pénzforgalmi  számla  nyitására  kötelezett  adózó  rendszeres  gazdasági
tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat. Az első pénzforgalmi számlát a
pénzforgalmi  számlanyitásra  kötelezett  adózó  adószámának közlésétől  számított  15  napon
belül kell  megnyitni.  Az adózó bevallásában, valamint kiutalási kérelmében feltünteti azon
fizetési számla számát, amelyre a költségvetési támogatás kiutalását kéri.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 146. § - Art. 52. § (7) bekezdés o) pont
Módosítás jellege: módosítás

146. §

Az Art. 52. § (7) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Az állami adó- és vámhatóság)

„o)  megkeresésre  tájékoztatja  az  AFE  beszerzéséhez  nyújtandó  támogatás  kezelő  [szerve
részére ]szervét arról, hogy az AFE üzembehelyezési folyamata sikeresen befejeződött.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 150. § - Art. 136/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

150. §

Az Art. a következő 136/C. §-sal egészül ki:

„136/C. §

(1) A fellebbezést a 136. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően az adófizetési biztosíték letételére
kötelező  határozat[,  valamint  az  adófizetési  biztosíték  felhasználása  tárgyában  hozott
határozat] (e § alkalmazásában határozat) közlésétől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni. A
határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

T/15428/18/37-38. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
37., 38. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/38.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 152. §
Módosítás jellege: elhagyás

[152. §

Az Art. 145. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat:)

„g) A 24/G. § (8) bekezdése szerinti határozat.”]

T/15428/18/37-38. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
37., 38. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 153. §
Módosítás jellege: elhagyás

[153. §

Az Art. 165. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  késedelmi  pótlék  mértéke  minden  naptári  nap  után  a  felszámítás  időpontjában
érvényes  jegybanki  alapkamat  kétszeresének  365-öd  része,  a  napi  pótlék  mértékének
meghatározása  során  kerekítést  nem  kell  alkalmazni.  A késedelmi  pótlék  után  késedelmi
pótlékot felszámítani nem lehet.  Az állami adó- és vámhatóság a 2000 forintot el  nem érő
késedelmi pótlékot nem írja elő.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 155. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

28



155. §

(1) Az Art. 175.  [§ (16) bekezdése helyébe ]§-a  a következő  [rendelkezés lép:](16) bekezdéssel
egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 155. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Art. 175. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„  (19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a menedékes felügyeleti szolgáltatásra és a menedékes felügyeleti szolgáltató
kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) jelölje ki a menedékes felügyeleti szolgáltatót.”

T/15428/18/41-43., 50. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
41., 42., 43., 50. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 156. §
Módosítás jellege: kiegészítés

156. §

Az Art. 176/I. §-a a következő (2a)–(2f) bekezdéssel egészül ki:

„  (2a) A 230. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek folyamatos
biztosítása  érdekében  a  Kormány jogosult  rendeletben  ideiglenes  jelleggel  –  legfeljebb  2  éves
időtartamban  –  menedékes  felügyeleti  szolgáltatót  kijelölni  az  e  törvény  szerinti  felügyeleti
szolgáltatói  feladatok  ellátására,  amennyiben  az  engedélyező  hatóság  arról  tájékoztatja,  hogy
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felügyeleti  szolgáltatói  engedély  kiadására  a  230.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  határidőig  nem
kerülhet sor.

(2b) Menedékes felügyeleti szolgáltatóként olyan személy vagy szervezet jelölhető ki, aki, illetve
amely

a) rendelkezik telephely-biztonsági tanúsítvánnyal;
b)  folyamatosan  rendelkezik  magyarországi  székhelyű  vagy az  Európai  Gazdasági  Térségről
szóló megállapodásban részes más államban letelepedett  biztosítónál  legalább 1 000 000 000
forint összegű felelősségbiztosítással;
c) informatikai rendszere érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik a logikai, fizikai és adminisztratív
védelmi intézkedéseinek, valamint külön jogszabályban foglalt informatikai követelményeknek
való megfelelőségéről, amelyet arra feljogosított független tanúsító szervezet adott ki;
d) valamennyi 2000 fő lakosságszám feletti településen a felügyeleti szolgáltatói szerződésekkel
kapcsolatos ügyintézési tevékenység ellátása érdekében ügyintézésre alkalmas ügyfélszolgálatot
működtet, továbbá
e) az a)–d) pontban meghatározott  feltételek fennállását az engedélyező hatóság felé legalább
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja.

(2c) Ha a kijelölés időtartama alatt a menedékes felügyeleti szolgáltató kérelmére az engedélyező
hatóság a menedékes felügyeleti szolgáltató részére felügyeleti szolgáltatói engedélyt ad ki, erről a
körülményről az engedélyező hatóság az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a Kormányt.

(2d)  A Kormány a  (2c)  bekezdés  szerinti  tájékoztatást  követően  haladéktalanul  gondoskodik  a
menedékes felügyeleti szolgáltatót kijelölő kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről.

(2e) A menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségét nem érinti, ha az engedélyező hatóság más –
menedékes felügyeleti szolgáltatónak nem minősülő személy vagy szervezet – részére felügyeleti
szolgáltatói engedélyt ad ki.

(2f)  A menedékes  felügyeleti  szolgáltatóra  –  e  törvényben  valamint  e  törvény  felhatalmazása
alapján  kiadott  jogszabályban  meghatározott  kivétellel  –  a  felügyeleti  szolgáltatóra  vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

T/15428/18/41-43., 50. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
41., 42., 43., 50. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/15428/18/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 157. és 158. §
Módosítás jellege: kiegészítés

157. §

Az Art. X. fejezete a következő 181/D. §-al egészül ki:

„  181/D. §

(1) E törvény 176/I.  § (2b) bekezdésének d) pontja a belső piaci szolgáltatásokról szóló,  2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.

(2)  E törvény 176/I.  §  (2b)  bekezdés  d)  pontjának a  belső piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.”

158. §

(1) Az Art. 230. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (2)  Az  (1)  bekezdéstől  eltérően,  2017.  december  1-ig  mentesül  az  üzemeltető  a  22/D.  §  (4)
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha a 22/D. § (6) bekezdése szerinti szerződést
a felügyeleti szolgáltatóval 2017. július 31. napjáig megköti.”

(2) Az Art. 230. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (3)  Ha  a  22/D.  §  (6)  bekezdése  szerinti  szerződést  az  automataberendezés  üzemeltetője  a
menedékes felügyeleti szolgáltatóval köti meg, a szerződést a menedékes felügyeleti szolgáltató e
minőségének megszűnéséig

a) az automataberendezés üzemeltetője – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak abban
az esetben szüntetheti meg rendes felmondással, ha a menedékes felügyeleti szolgáltató részére
24 havi – ha a szerződés megkötése óta legalább 12 hónap eltelt, abban az esetben 12 havi –
felügyeleti szolgáltatói díj összegének megfelelő összeget megfizet;
b) a menedékes felügyeleti szolgáltató rendes felmondással nem szüntetheti meg.”

(3) Az Art. 230. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (4) Az automata üzemeltetője mentesül a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség alól, ha a
szerződés  megkötését  követően közokirattal  vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal  igazolja,
hogy az automataberendezés üzemeltetési tevékenységét megszüntette.”

(4) Az Art. 230. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„  (5) 2017. december 1-jétől kizárólag AFE-val ellátott automataberendezés üzemeltethető.”
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T/15428/18/41-43., 50. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
41., 42., 43., 50. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 159. §
Módosítás jellege: elhagyás

[159. §

Az Art. a következő 235. §-sal egészül ki:

„235. §

E  törvénynek  a  Módtv.  7.-tel  megállapított  38.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
pénzforgalmi  számlanyitási  kötelezettséget  a  már  tevékenységet  folytató  egyéni
vállalkozóknak a 2018. január 31-ig kell teljesíteniük.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 160. § - Art. 236. §
Módosítás jellege: módosítás

160. §

Az Art. a következő 236. §-sal egészül ki:

„236. §

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvénynek Módtv.7-tel megállapított rendelkezéseit
kell  alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el  nem bírált  ügyekben, továbbá a hatálybalépést
követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált  kötelezettségekre azzal,
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hogy  ha  a  jogszabálysértés  elkövetésének  időpontjában  hatályos  rendelkezések  az  adózóra
összességében  kevésbé  terhes  bírság-,  pótlékfeltételeket  határoztak  meg,  a  kötelezettségre
legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(2) A Módtv.7-tel megállapított 142. § (1) bekezdésének rendelkezését a hatálybalépést követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3)  A  Módtv.7  által  megállapított  6/C.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  rendelkezést  a
hatálybalépést  követően  elkövetett  mulasztások,  illetve  adókülönbezet  megállapítása  esetén  kell
alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 161. §
Módosítás jellege: elhagyás

[161. §

Az Art. a következő 237. §-sal egészül ki:

„(1)  A Módtv.7.  rendelkezéseit  a  2018.  január 1.  után  keletkezett,  illetve  esedékessé  vált
adótartozások meg nem fizetése miatt felszámított késedelmi pótlékra kell alkalmazni.

(2)  A  Módtv.7.-tel  megállapított  165.  §  (2)  bekezdését  alkalmazni  kell  a  hatálybalépést
követően az azt megelőző időszakban keletkezett, illetve esedékessé vált adótartozások után
felszámított  késedelmi  pótlékra  azzal,  hogy  ha  a  meg  nem  fizetett  adótartozás
esedékességének  időpontjában  hatályos  rendelkezések  az  adózóra  nézve  kevésbé  terhes
pótlékfeltételeket  határoztak  meg,  úgy  legfeljebb  az  adótartozás  esedékességekor hatályos
legmagasabb mérték alkalmazható.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 162. §
Módosítás jellege: módosítás
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162. §

Az Art. 3. számú melléklete [a 4]az 5. melléklet szerint módosul.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 163. § 1. pont
Módosítás jellege: elhagyás

163. §

Az Art.
[1. 6/A. § (1a) bekezdésében a „bekezdés b)-j) pontjaiban” szövegrész helyébe a „bekezdés
b)-k) pontjaiban” szöveg,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 163. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

163. §

Az Art.
7. 24/C. § (6b) bekezdés b) pontjában a „megtett az akadály fennállásának” szövegrész helyébe a
„megtett az akadály bekövetkezésének elkerülésére vagy fennállásának” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/50.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 163. § 15. pont
Módosítás jellege: elhagyás

163. §

Az Art.
[15. 230. § (3) bekezdésében a „2018. január 1-ig” szövegrész helyébe a „2017. december 31-
ig” szöveg]

lép.

T/15428/18/41-43., 50. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
41., 42., 43., 50. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 183. §
Módosítás jellege: módosítás

183. §

A NAV tv.
a) 13. § (2) bekezdés k) pontjában a „végrehajtásában.” szövegrész helyébe a „végrehajtásában,”
szöveg,
b) 18. § (1) bekezdésében a „13-25. §-a, 40. §-a,” szövegrész helyébe a „13-25. §-a, 29. § (6)
bekezdés o) pontja, 40. §-a” szöveg,
c)  36/C.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  az  „állomásokon.”  [szöveg]szövegrész helyébe  az
„állomásokon,” szöveg,
d) 36/K. § (1) bekezdésében az „áru” szövegrész helyébe a „dolog” szöveg,
e) 36/K. § (2) bekezdésében az „Az áru” szövegrész helyébe az „A dolog” szöveg,
f) [78]46. § (1) bekezdés [c)]h) pontjában az [„évig]„elhárítására.” szövegrész helyébe az [„évig]
„elhárítására,” szöveg
g)  [46]78.  §  (1)  bekezdés  [h)]c) pontjában  az  [„elhárítására]„évig.”  szövegrész  helyébe  az
[„elhárítására]„évig,” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 187. §
Módosítás jellege: elhagyás

[187. §

A Vtv. IV. Fejezete a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. A Vámkódex 13. cikkéhez

13/A. §

A  vámhatóság  az  áru  átengedését  követően  vám-árunyilatkozattal  vagy  újrakiviteli
árunyilatkozattal  kapcsolatos  kockázatra  vonatkozó  információt  adhat  át  azon  „vámügyi
egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodó részére, akivel erre irányuló megállapodást
kötött.  Az  információ  azon  vám-árunyilatkozatra  vagy  újrakiviteli  árunyilatkozatra
irányulhat, ahol az érintett gazdálkodó a saját nevében és a saját érdekében járt el.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 192. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

192. §

A Vtv. VII. Fejezete a következő 23/A. alcímmel egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 215. § (2) bekezdés - Kkt. 111. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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(2) A Kkt. 111. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A küldöttgyűlés)

„f) meghatározza személyenként külön-külön az elnök, az alelnökök, az elnökség további tagjai,
a területi szervezetek elnökei, a fegyelmi megbízott és a kamara alapszabálya szerint díjazásban
részesíthető bizottsági elnökök és tagok díjazását”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 217. § (1) bekezdés - Kkt. 173/B. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

217. §

(1) A Kkt. 173/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A közfelügyeleti hatóság [éves ]a minőségellenőrzéseket éves minőségellenőrzési terv alapján
végzi, amelyet legkésőbb a tárgyév március 31-ig nyilvánosságra hoz a kormányzati portálon”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 218. § - Kkt. 208/L. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

218. §

A Kkt. a következő 208/L. §-al egészül ki:

„(2) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017.
évi  ……………..törvénnyel  módosított  173/A.  §  (2)  és  (6)  bekezdését  a  2017.  június  26-át
követően indult eljárásokra kell először alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 57.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 222. § - Szit. tv. 2. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

222. §

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a továbbiakban: Szit.
tv.) 2. § 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)

„8.  elvárt  osztalék:  a  szabályozott  ingatlanbefektetési  társaság  vagy  szabályozott
ingatlanbefektetési  elővállalkozás  külön  jogszabályban  meghatározottak  szerint  osztalékként
kifizethető, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként vagy szabályozott ingatlanbefektetési
elővállalkozásként  történő  nyilvántartásba  vételtől  a  nyilvántartásból  való  törlésig  elért
eredményének  90%-a,  továbbá  a  szabályozott  ingatlanbefektetési  társaság  vagy  szabályozott
ingatlanbefektetési  elővállalkozás  projekttársasága  esetében  a  projekttársaság  [külön  ]
jogszabályban  meghatározottak  szerint  osztalékként  kifizethető,  a  projekttársaságként  történő
nyilvántartásba  vételtől  a  nyilvántartásból  való  törlésig  elért  eredményének 100%-a,  ide  nem
értve a szabályozott ingatlanbefektetési társaság, szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás
vagy a projekttársaságuk esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) rendelkezéseivel összhangban az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő
áttérés kapcsán elszámolt egyszeri áttérési különbözet eredménytartalékban kimutatott összegét,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 229. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

229. §

A Szit. tv.
5. 3. § (3a) bekezdésében a „h) pontjában” szövegrész helyébe a [„hb) ]„h) pont hb) alpontjában”
szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

38



Háttéranyagpont sorszáma: 59.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 230. §
Módosítás jellege: módosítás

230. §

(1)  Ez a  törvény – a  (2)-(6) bekezdésben meghatározott  kivétellel  – a  [kihirdetést]kihirdetését
követő napon lép hatályba.

(2) A 208. §, 216. §, 220. § a) és 220. § d)-f) pontja, 221. § 2017. június 26-án lép hatályba.

(3) Az 5. §,  7. §,  10. § 1. pontja, 19.  §, 20.  § (3) bekezdése,  34.  §, 35.  §, 41-43. §, 126. § a
kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(4) A 12. § (2) bekezdése, 14. § (2) és (4) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 22. § (2) bekezdése, 30-
32. §, 188. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 102. § 2017. november 1-jén lép hatályba.

(6) Az 1. §, 2. §, 10. § 2. pont, 5-9. pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. §, 14. § (1) és (3) bekezdése, 17.
§, 18. §, 25. §, 28. §, 29. §, 33. §, 44. §, 45. §, 47. §, 49-54. §, 59. §, 74. §, 89. §, 90. §, 96-98. §,
103. §, 105-108. §, 109. § (2) bekezdése, 113-117. §, 120. §, 123. § 3. pontja, 124. §, 125. § 1-2.
pontja, 127. §, 140-142. §, 144-146. §, 150. §, [152-]154. §, 155. § (2) bekezdése, 158. §, [159. §,
161. §, ]164. § 1-2. pontja, 197-201. §, 206-207. §, 209. §, 217. §, 220. § b) pontja, 1. melléklet 1.
pontja, 9-11. pontja, 3. melléklete és 4. melléklete 2018. január 1-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 60.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet új 4. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

4. Az Szja tv. 3. számú melléklet  II.  Igazolás nélkül,  költségként elszámolható tételek fejezet a
következő 10. ponttal egészül ki:
(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)

„  10.  a  magyar  nyelv  és  a  kultúra  külföldi  felsőoktatási  intézményekben történő oktatásának és
megismertetésének,  valamint  a  külföldi  hungarológiai  oktatás  és  kutatás  hatékonyabb
támogatásának  biztosítása  érdekében  működtetett  vendégoktatói  ösztöndíjprogram  keretében  a

39



vendégoktató  által  végzett  tevékenységre  tekintettel  juttatott,  a  Kormány  rendeletében
meghatározott mértékű költségtérítés összege.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 61.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15428/18/61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 35. § - Katv. 11. § (1) bekezdés … [papír alapon ]papíralapon vagy …

2. 75. § - Jöt. 93. § (2) bekezdés
…engedély [hatályvesztésének]hatályvesztését 
vagy…

3. 115. § - Itv. 23/A. § (9) bekezdés
…szerinti [illeték-különbözet]illetékkülönbözet 
kétszeresét…

4. 132. § 5. pont …szövegrész [helybe]helyébe a…

5.
133. § (1) bekezdés - Szftv. 5. § (2) 
bekezdés

… nyilatkozat[,] vagy… 
… borítékon[,] vagy…

6. 147. § - Art. 55. § (8) bekezdés
…akik [Áfa bevallási ]áfabevallási 
kötelezettségüknek …

7. 149. § - Art. 120. § (4b) bekezdés … kötelezi, és…

8. 151. § - Art. 142. § (1) bekezdés
…az [egy éves ]egyéves időtartamon … 
…az [egy éves ]egyéves időtartam … 
…Az [egy éves ]egyéves időtartam …

9. 156. § - Art. 178. § 25a. pont … valamint[,] a…

10.
175. § - NAV tv. 33/S. § (1) 
bekezdés

…munkavállalói [érdek-
képviseleti]érdekképviseleti szervnek…

11. 177. § - NAV tv. 37. § (1) bekezdés
…létesítmény [őrzésvédelmét]őrzés-védelmét 
ellátó…

12. 186. § - Vtv. 6. § (6) bekezdés
…vagy [papír alapon ]papíralapon vám-
árunyilatkozatot,…

13.
188. § (1) bekezdés - Vtv. 20. § (1) 
bekezdés

…alkalmazásával [papír alapon ]papíralapon 
vagy …

14. 191. § - Vtv. 55. § (1) bekezdés …a [vám]vám- és…

15. 204. § - Szt. 177. § (67) bekezdés … hitelintézet[,] és…

16.
214. § - Kkt. 50. § (2) bekezdés a) 
pont

…legalább [két éves ]kétéves vagy …

17. 220. § a) pont …törvény” [szöveg]szövegrész helyébe…

18. 220. § b) pont …rendelkezéseinek” szövegrész helyébe …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

19. 220. § d) pont
…szóló [törvényből”szöveg]törvényből” 
szöveg,

20. 220. § e) pont

…megakadályozására” [szöveg]szövegrész 
helyébe… 
…intézkedések 
[végrehajtására”szöveg]végrehajtására” szöveg,

21. 220. § f) pont
…megakadályozásának” [szöveg]szövegrész 
helyébe…

22.
1. melléklet 1. pont - Szja tv. 1. 
melléklet

…a [foglakoztatás]foglalkoztatás első… 
…a [foglakoztatás]foglalkoztatás második… 
…a [foglakoztatás]foglalkoztatás b)…

23.
1. melléklet 7. pont - Szja tv. 1. 
melléklet

… [munkaerő-piaci]munkaerőpiaci 
képzésben… 
… [munkaerő-piaci]munkaerőpiaci 
programban… 
…a [kereset-kiegészítést]keresetkiegészítést 
és…

24.
2. melléklet 2. pont - Szja tv. 3. 
melléklet 3. pont

…magánszemély [ezen kívül ]ezenkívül 
kizárólag …

25. 6. melléklet - Kkt. 1. melléklet

…a) [pontra]pontjára alapozott… 
…b) [pontra]pontjára alapozott… 
…c) [pontra]pontjára alapozott… 
…c) [pontra]pontjára alapozott…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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