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[X. Fejeze t

A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL

34. A bevándorlási különadóró l

250. § (1) Bevándorlási különadó-köteles a bevándorlást segít ő tevékenység
magyarországi végzésének anyagi támogatása vagy Magyarországon székhellye l
rendelkező szervezet bevándorlást segítő tevékenységének anyagi támogatása.

(2) Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül minden olyan program, akció ,
tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve el őmozdítja a bevándorlást (az emberek
véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük szerinti országból másik országba, ide ne m
értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez ő személyek beutazásáról é s
tartózkodásáról szóló 2007. évi I . törvény I. § (1) bekezdés szerinti eseteket), és

a) média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az abban való részvétel ;

b) hálózatépítés és m űködtetés ;

c) bevándorlást pozitív színben feltüntet ő propaganda tevékenység

keretében valósul meg .

` Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat .

országgyűlési képviselő



(3) A bevándorlási különadó alapja az (1) bekezdés szerinti támogatás összege .

(4) A bevándorlási különadó mértéke a bevándorlási különadó alapjának 25 %-a .

(5) A bevándorlási különadó alanya az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végz ő
szervezet, ide nem értve a pártot és a pártalapítványt, továbbá azt a szervezetet ,
amelynek mentességét nemzetközi szerz ődés vagy viszonosság biztosítja . A viszonosság

kérdésében az adópolitikáért felel ős miniszternek a külpolitikáért felel ős miniszterrel
egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó .

(6) A különadó (5) bekezdés szerinti alanya legkés őbb a (8) bekezdés a) pont szerint i

időpontig köteles nyilatkozatot adni a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző
magyarországi székhely ű szervezet számára arról, hogy a különadó-kötelezettségé t

teljesítette.

(7) A különadó alanya a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végz ő magyarországi

székhelyű szervezet, ha nem rendelkezik a (6) bekezdés szerinti nyilatkozattal .

(8) A bevándorlási különadót az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás nyújtását követ ő
a) hónap 15. napjáig kell az (5) bekezdés szerinti adóalanynak b) második hónap 15 .
napjáig kell a (7) bekezdés szerinti adóalanynak megállapítani, bevallani és ezze l
egyidej ű leg megfizetni .

(9) A bevándorlási különadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és

vámhatóság látja el .

(10) A bevándorlási különadóból származó bevétel a központi költségvetés bevételé t
képezi és kizárólag határvédelmi feladatok ellátására szolgál .]



Indokolás

A bevándorlási különadó se nem bevándorlási, se nem különadó . Ellenben annak
viszont maradandó példája, hogy bármennyire válik is be egy propagandaszlogen ,
abból jogszabályszöveget gyúrni sem politikusok, sem hivatalnokok nem tudnak mé g
akkor sem, ha tesznek bele paragrafusjelet és bekezdésszámozást . Nincs kétségünk a
felől, hogy a kormánypártok egy miniszterelnök úr által később eldöntött
kombinációban a hasonló javaslatok egy részét vagy összességét majd e kudarco k
ellenére meg fogják azért szavazni . Azonban az alkalmazható adószabályokat is
tartalmazó adócsomagból már csak azért is javasoljuk elhagyni a különadót, hogy a
kormány ezzel a bohóckodással ne alázza meg a saját adóigazgatási apparátusát .

Budapest, 2o48 . június 28.
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