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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései

    1 Társasági adó [399 500,0] 649     500,0
/+250 000,0 m.

bevétel/

Indokolás 

1. 

A társasági adó felső kulcsának az eltörlése egy megmagyarázhatatlan ajándék volt a multiknak

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 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. 



és a nagyvállalkozásoknak. A 9%-os szint lényegében offshore országgá teszi Magyarországot.
Azaz az ország abból él, hogy mások errőforrásait elszívja. A kormány balga módon azt hiszi,
hogy nyertesei lehetünk az adóversenynek. Pedig a lefelé tartó adóverseny egyetlen nyertese a
multinacionális  vállalatok,  akik  kijátsszák  egymás  ellen  az  egyes  nemzetállamokat,  majd  jót
röhögnek a markukba a duplázódó, triplázódó stb. nyereségük láttán. Számunkra ez nem annyira
vicces,  mert  ez  a  pénz,  ami  kevesek  kezén  felhalmozódik,  a  közfeladatok finanszírozásából
hiányzik. A 20%-os szintet (a korábbi 19% helyett) az egyszerűség miatt javasoljuk.
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