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Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma : I.
A javaslót érintett rendelkezése : 3. §
Módosítás jellege : kiegészítés

„3 . § Az Szjatv . 8. §(1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke — ha e törvény
másként nem rendelkezik—
a) ha az adóalap nem haladja meg az 1,656 millió forintot, az adóalap o százaléka ,
b) ha az adóalap meghaladja az 1,656 millió forintot, de nem haladja meg a 3,6 milli ó
forintot, az 1,656 millió forintot meghaladó rész 12 százaléka ,
c) ha az adóalap meghaladja a 3,6 millió forintot, 233 .280 forint és a 3,6 milli ó
forintot meghaladó rész 24 százaléka . ”

Indokolás

1-2.
Az egykulcsos adó helyett igazságos progresszív személyi jövedelemadózást vezetnén k
be. A minimálbér összegéig (havi 138 ezer forint) az SZJA kulcs o%, a minimálbér és
az átlagbér (havi 300 ezer forint) közötti részre 12 %, az átlagbért meghaladó részre 2 4
% .
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Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat .
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