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Összegző jelentés

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a
bevándorlási különadóról szóló törvényjavaslathoz (T/625.) 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 - 2018. július 12-i és 13-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 tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság az MSZP 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.
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A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
tárgyalását 2018. július 13-án lezárta.

Budapest, 2018. július 13.

Tisztelettel:

~e
Hende Csaba

elnök
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Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási 

különadóról szóló T/625. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/625/17. számú részletes

vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

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

A dokumentumban használt rövidítések:

Áfa tv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Air.:

Art.:

Avt.:

Btv.:

Htv.:

Jöt.:

Katv.:

Kkt.:

az adóigazgatási rendtartásról szóló 201 7. évi CLI. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.
évi CLIII. törvény
a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.
törvény

Különadó törvény: az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló
2006. évi LIX. törvény

Neta tv.:

Pti.:

a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény
a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény
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Szit. tv.:

Szja tv.:

Szt.:

Tao. törvény:

Tbj.:

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII.

törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

I. Rész

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés - Szja tv. 3. § 34. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szja tv. 3. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

,,34. Értékpapír: minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely a kibocsátás
helyének joga szerint értékpapírnak minősül, továbbá a közkereseti társaságban és a betéti
társaságban fennálló részesedés, a korlátolt felelősségű társaság üzletrésze és a szövetkezeti
részesedés, ideértve más[ hasonló], törvényben meghatározott olyan vagyoni hozzájárulást is,
amely tagsági jogviszonyt keletkeztet, különösen az ügyvédi iroda alapításakor szolgáltatott
vagyont."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Szja tv. 48. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. § 

Az Szja tv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a
magánszemély által írásban adott vagy a magánszemély által az Eüsztv. szerinti elektronikus
azonosítási szolgáltatás alkalmazásával az erre a célra létrehozott elektronikus felületen az
adóhatóság felé megtett és az adóhatóság által a kifizető részére elektronikus úton továbbított
nyilatkozat (adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével állapítja meg, ha a nyilatkozatot
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felszólítására vagy önként a magánszemély a kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja.
Nyilatkozat érvényesen [adható] esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig adható azzal,
hogy a korábbi nyilatkozat visszavonásának minősül az is, ha a magánszemély újabb
nyilatkozatot tesz [(újabb nyilatkozattételig) érvényesen]. Ha a magánszemély írásban és
elektronikus felületen is tett nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban átadott nyilatkozatot kell
figyelembe vennie. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély
köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni. Nem kell új nyilatkozatot tenni, ha a
magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Szja tv. 95. §
Módosítás jellege: módosítás

15.§

Az Szja tv. a következő 95. §-sal egészül ki:

,,95. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi . . . .. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a
hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell
alkalmazni.

(2) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi törvénnyel megállapított 65. § (2) bekezdés a) 
és b) pontja, 66. § (3) bekezdése, 67. § (5) bekezdése a [hatályba lépését]hatálybalépését
megelőzően megszerzett jövedelemre is alkalmazható.

(3) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi törvénnyel megállapított 3. § 2. pontja, 1. számú 
melléklet 3. pont 3.5. alpontja, 9. pont 9.8. alpontja és 9. pont 9.8. alpont 9.8.1. alpontja[,] a
2018. január l-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.

(4) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi törvénnyel megállapított 1. számú melléklet 7.
pont 7.40. alpontja a 2018. július 1-jét követően teljesített kifizetésekre is alkalmazható.

(5) A 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatással
összefüggésben az e törvény 2018. december 31-én hatályos szabályait alkalmazni kell.
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(6) Az Szja tv. 70. § (1) bekezdés e) pontjának és 1. számú melléklet 6. pont 6.3.
alpontjának 2018. december 31-én hatályos rendelkezését a 2018-ban kezdődő biztosítási évre
- de legfeljebb 2019. december 31-éig - megfizetett biztosítási díjakra lehet alkalmazni.

[(6)](l)_ Az állami adó- és vámhatóság az egyéni vállalkozók számára első alkalommal
a 2018. évre vonatkozóan készít bevallási tervezetet."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § 7., 12., 15. és 18. pont
Módosítás jellege: módosítás

17.§

Az Szja tv.

7. 62. § (2) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontjában az ,,ingatlan esetében" szövegrész[ek]
helyébe az ,,ingatlan, vagyoni értékű jog esetében" szöveg,

8. 78/A. § (2) bekezdésében a ,,2. pontjában" szövegrész helyébe a ,,III. fejezetében" szöveg,

9. 78/A. § (4) bekezdésében a ,,számlával (számlákkal)" szövegrész helyébe a ,,számlával
(számlákkal), más bizonylattal (bizonylatokkal)" szöveg,

10. 1. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontjában az ,,a helyi önkormányzat által a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott átmeneti segély, temetési
segély, önkormányzati segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás,
időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított
pénzbeli ellátás, települési támogatás" szövegrész helyébe az ,,a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások,
ideértve a települési támogatást is" szöveg, az ,,a súlyosan mozgáskorlátozott magánszemély
részére jogszabály alapján nyújtott közlekedési támogatás" szövegrész helyébe az ,,a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály alapján adható
támogatás" szöveg,

11. 1. számú melléklet 4. pont 4.9. alpontjában a ,,felajánlja, azzal, hogy ez nem minősül az
adócsökkentésre jogosító közcélú adománynak" szövegrész helyébe a ,,felajánlja" szöveg,

12. 1. számú melléklet 4. pont 4.24. alpont b) alpontjában a ,,családtagjának" szövegrészek
helyébe a ,,közös háztartásban élő Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának"
szöveg[rész],
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13. 1. számú melléklet 6. pont 6.8. alpontjában az ,,a biztosítóintézetekről és a biztosítási
tevékenységről szóló törvényben" szövegrész helyébe az ,,a biztosítási tevékenységről szóló
törvényben" szöveg,

14. 1. számú melléklet 8. pont 8.6. alpont f) pontjában az ,,akinek nincs lakóhelye" szövegrész
helyébe az ,,aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot
meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával" szöveg,

15. 1. számú melléklet 9. pont 9.8. alpont[jában] nyitó szövegrészében a ,,haszonbérbe
adásából származó jövedelem" szövegrész helyébe a ,,haszonbérbe adásából, valamint az
erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem"
szöveg, 9. pont 9.8. alpont 9.8.1. alpontjában az ,,a jogosult állami adó- és
vámhatóság(adóhatóság]" szövegrész helyébe az ,,_i! jogosultnak az erdőnek minősülő föld
fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság" szöveg,

16. 2. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 7. pont nyitó szövegrészében
az ,,a 100 ezer- 2006. január l-je előtti beszerzés esetén 50 ezer- forintnál" szövegrész helyébe
az ,,a 200 ezer forintnál" szöveg,

17. 2. számú melléklet II. a mezőgazdasági őstermelő tevékenységének megszüntetése fejezet
1. pontjában az ,,a 100 ezer - 1991. december 31-ét követően és 2001. január 1-jét megelőzően
történő beszerzés esetén 30 ezer, 2000. december 31-ét követően és 2006. január 1-jét
megelőzően történő beszerzés esetén 50 ezer - forintot meg nem haladó" szövegrész helyébe
az ,,a 200 ezer forintot meg nem haladó" szöveg,

18. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 2. pontjában a ,,100 ezer
forintot" szövegrész helyébe a ,,200 ezer forintot" szöveg, I. Jellemzően előforduló költségek
fejezet 24. pont a) és b) alpontjában a ,,100 ezer forintot" szövegrész[ek] helyébe a ,,200 ezer
forintot" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § nyitó szövegrész és 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

18. § 

Hatályát veszti az Szja tv.

1. 3. § 64. pontja,
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2. 10. § (7) bekezdés e) és d) alpontjában az ,,állandó" szövegrész,

3. 13. § a) pontja,

4. 49/A. § (1) bekezdésében az ,,és az adózás rendjéről szóló törvényben" szövegrész,

5. 65. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében és b) pontjában az ,,az adóhatósági
közreműködés nélkül elkészített" szövegrész,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) A Tao. törvény 4. § 33. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)
(telephely:)

,,d) a külföldi személyt (kivéve az olyan jogi személyiséggel rendelkező, EGT államban
alapított ingatlanbefektetési alapot, nyugdíjalapot, amely az alapítása szerinti államban nem
alanya a társasági adónak megfelelő nyereségadónak, vagy amely az alapítása szerinti államban
alanya a társasági adónak megfelelő nyereségadónak, de adókötelezettség nem terheli)
telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében
történő hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása (a továbbiakban együtt: ingatlan
hasznosítása), továbbá ingatlan értékesítése esetén,"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § 
Módosítás jellege: módosítás

22.§

(1) A Tao. törvény 18/B. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
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(A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét csökkenti:)

,,i) a tőkeinstrumentumban [történő]fennálló befektetés kivezetésekor a befektetésen
összességében (a tárgyévben és az azt megelőző években) elért, az egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt és az adóalapban korábban nem érvényesített veszteség összege, amennyiben az
olyan tőkeinstrumentumban történő befektetéshez kapcsolódott, amelynek a valós értékében
történő változást az adózó az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard szerint egyéb átfogó
jövedelemként számolja el, azzal hogy e rendelkezés a bejelentett részesedésnek minősülő
részesedés vonatkozásában nem alkalmazható."

(2) A Tao. törvény 18/B. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét növeli:)

,,h) a tőkeinstrumentumban [történő]fennálló befektetés kivezetésekor a befektetésen
összességében (a tárgyévben és az azt megelőző években) elért, az egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt és az adóalapban korábban el nem számolt nyereség összege, amennyiben az olyan
tőkeinstrumentumban történő befektetéshez kapcsolódott, amelynek a valós értékében történő
változást az adózó az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard szerint az egyéb átfogó
jövedelemként számolja el, azzal, hogy e rendelkezés a bejelentett részesedésnek minősülő
részesedés értékesítése, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetése vonatkozásában nem
alkalmazható, feltéve, hogy a bejelentett részesedést a kivezetést megelőzően legalább egy évig
folyamatosan eszközei között tartotta nyilván."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23.§

(1) A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (4[gy]h) bekezdéssel egészül ki:

,,(4[gy]h) Ha az 1. számú melléklet 5. pontja hatálya alá tartozó, az áttérés első napját
megelőző napon nyilvántartott eszközök könyv szerinti értéke nullára csökkent, de a számított
nyilvántartási értéke pozitív, akkor a [A] 18/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó adózó[, ha
az J. számú melléklet 5. pontja hatálya alá tartozó, az áttérés első napját megelőző napon
nyilvántartott eszközeinek könyv szerinti értéke nullára csökkent, de a számított
nyilvántartási értéke pozitív, akkor] a különbözettel választása szerint csökkentheti az adózás
előtti eredményét a könyv szerinti érték nullára csökkenését követő három adóévben, egyenlő
részletekben. Az e rendelkezés alapján adóévenként levont összeget az adóalapnál érvényesített
értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni. Amennyiben a három adóév során az eszköz
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kivezetésre kerül, a kivezetés adóévében a kivezetésre vonatkozó rendelkezések szerint kell
eljárni."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - Tao. törvény 22/E. § (9) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

24.§

A Tao. törvény 22/E. §-a és a 22/E. §-át megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás,
felújítás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét
képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten
tartást szolgáló valamennyi eszköz

a) üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét;

b) bekerülési értékét;

e) többletköltségét;

d) [az] állományból történő kikerülésének időpontját, indokát."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § 
Módosítás jellege: módosítás

25.§

ill A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (62)-(61[5]) bekezdéssel egészül ki:

,,(62) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi .... törvénnyel megállapított 4. § 1 la. pontját és 22/E.
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§-át első alkalommal ezen rendelkezések hatálybalépését követően megkezdett,
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások tekintetében lehet alkalmazni.

(63) A 2017. december 31-ét követően szerzett további részesedések adózói választás szerint
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi ... törvény hatálybalépésének napját követő napon hatályos
szabályok figyelembevételével, a hatálybalépést követő 75 napon belül bejelenthetőek az
adóhatóságnak.

(64) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított 7. § (18a) bekezdése
szerinti megosztás első alkalommal a 2018. adóévre alkalmazható feltéve, hogy az érintett
adózók 2018. adóévre vonatkozóan társasági adóbevallást még nem nyújtottak be.

[(65) Az adózó a 2018-ban kezdődő adóéve adókötelezettségére e törvénynek az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított 18/B. § (1) bekezdés i) pontját és
18/B. § (2) bekezdés h) pontját választása szerint alkalmazza.]"

(2) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (65) bekezdéssel egészül ki:

,,(65) Az adózó a 2018-ban kezdődő adóéve adókötelezettségére e törvénynek az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított 18/B. § (1) bekezdés i) pontját és 18/B.
§ (2) bekezdés h) pontját választása szerint alkalmazza."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § 
Módosítás jellege: módosítás

28.§

(1) Hatályát veszti a Tao. törvény

1. 29/B. § (1) bekezdésében a ,,vagy a fizetendő hitelintézeti különadót," szövegrész,

2. 29/B. § (4) bekezdésében a ,,hitelintézeti különadó," szövegrész,

[3. 29/B. § (4) bekezdésében a ,,hitelintézeti különadó,",]

[4)1. 29/B. § ([4]5b) bekezdésében a ,,vagy a fizetendő hitelintézeti különadója" szövegrész,
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[SH. 29/C. § (1 ), (6), (8), (10) bekezdésében a ,,hitelintézeti különadót," szövegrész,

[6]~. 29/C. § (2) bekezdésében a ,,hitelintézeti különadó," szövegrész

[szöveg].

(2) Hatályát veszti a Tao. törvény

1. 4. § 8. és 10. pontja,

2. 18/D. § (6) bekezdése,

3. 24/A. § (10) bekezdése,

4. 29/D. § .(11}[(10)] bekezdéseJJ

5. 29/D. § (16) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a Tao. törvény 2. számú melléklet ,,II. Építmények" rész táblázatát követően

1. a ,,Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra,
ártalmatlanításra szolgáló épület, építmény; a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett
földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni.",

2. a ,,Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának
megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület, építmény, ide nem értve a földterületet."

szövegrész.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (1) bekezdés - Különadó törvény 4/A. § (4)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37.§

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

,,(4) A különadó alapja

1. hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési
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és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített
adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított módosított
mérlegfőösszeg vagy az éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény .ú! 
továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek (a
továbbiakban: IFRS-ek) szerint összeállító hitelintézetnél az IFRS-ek szerint készített, az
adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adatai alapján meghatározott módosított
mérlegfőösszeg;

2. egyéb pénzügyi szervezetnél:

a) pénzügyi vállalkozásnál a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet
szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból előjelhelyesen
számított

aa) kamateredmény, valamint

ab) díj- és jutalékeredmény

összevont összege, vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító pénzügyi
vállalkozásnál az IFRS-ek szerint meghatározott.,_ [módosított mérlegfőösszeg] ennek
megfelelő összeg:

b) befektetési vállalkozásnál a befektetési vállalkozások éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint
készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó
árbevétel vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító befektetési vállalkozásnál
[-] az IFRS-ek szerint meghatározott.,_ [módosított mérlegfőösszeg] ennek megfelelő összeg:

c) tőzsdénél a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet
szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított korrigált
nettó árbevétel vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító tőzsdénél az IFRS-ek
szerint meghatározott.,_ [módosított mérlegfőösszeg] ennek megfelelő összeg;

d) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél az adóévet megelőző
második adóévi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel vagy az éves
beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap
kezelőnél az IFRS-ek szerint meghatározott, ennek megfelelő összeg."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § 
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Módosítás jellege: módosítás

38.§

(1) A Különadó törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A 4/A. § alapján megállapított és bevallott különadót a [számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban:] számviteli törvény[)] III. Fejezete szerinti beszámolót
készítő pénzügyi szervezetnek az adózás előtti eredmény terhére kell elszámolni."

(2) A Különadó törvény 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A felügyeleti adatszolgáltatás céljából évközi főkönyvi zárásra és főkönyvi kivonat
készítésére kötelezett, az éves beszámolóját a számviteli törvény III. Fejezete szerint összeállító
pénzügyi szervezetnek a 4/A. § alapján megállapított és bevallott éves különadót időarányosan
kell az évközi eredményben bemutatnia."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 
Módosítás jellege: módosítás

39.§

[(1) A Különadó törvény 7. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

,,14. módosított mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszközök
értékének együttes összege (a mérlegfőösszeg), csökkentve

a) a bankközi hitelből eredő, belföldön székhellyel rendelkező adóssal szemben,
vagy belföldön fiókteleppel rendelkező adóssal szemben e fióktelep útján fennálló
követeléssel,

b) a belföldön székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy
befektetési vállalkozás által kibocsátott, valamint a belföldön fiókteleppel rendelkező
hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által e fióktelep útján
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral,

c) a belföldön székhellyel rendelkező más hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy
befektetési vállalkozás által kibocsátott részvénnyel,
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d) a nyújtott hitelből, alárendelt kölcsöntőkéből és kiegészítő alárendelt
kölcsöntőkéből eredő, belföldön székhellyel rendelkező pénzügyi vállalkozással,
befektetési vállalkozással szemben, vagy belföldön fiókteleppel rendelkező pénzügyi
vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel
(ideértve a velük kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletből
eredő követelést is),

e) a bankközi hitelből eredő, az Európai Unió más tagállamában székhellyel
rendelkező adóssal szemben, vagy az Európai Unió más tagállamában fiókteleppel
rendelkező adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel,

f) az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi
vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott, valamint az Európai Unió más
tagállamában fiókteleppel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési
vállalkozás által e fióktelep útján kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral,

g) az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező más hitelintézet,
pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott részvénnyel,

h) a nyújtott hitelből, alárendelt kölcsöntőkéből és kiegészítő alárendelt
kölcsöntőkéből eredő, az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező
pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben, vagy az Európai Unió más
tagállamában fiókteleppel rendelkező pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással
szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel (bármely esetben ideértve a velük kötött
valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletből eredő követelést is),

figyelembe véve, hogy

i) az e)-h) pontok alapján az adóalany a mérlegfőösszeget csak akkor csökkentheti,
ha rendelkezik az e)-h) pontban említett adós, illetőleg hitelintézet, pénzügyi vállalkozás
vagy befektetési vállalkozás által az adóbevallás benyújtására előírt határidő letelte előtt
írásban megtett, a j)-k) pont szerint meghatározott nyilatkozattal,

j) az i) pont szerinti nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő megnevezését,
székhelyét (ideértve a nyilatkozattévő fióktelepet is), cégjegyzékszámát (nyilvántartási
számát) és a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezését,
valamint a nyilatkozattevő k) pontban meghatározott eszközeinek az adóalany
beszámolója mérlegfordulónapján fennálló együttes értékét (akkor is, ha az nulla),

k) aj) pont szerinti eszközök a következők:

ka) a bankközi hitelből eredő, az Európai Unió tagállamának nem minősülő
államban (a továbbiakban: harmadik államban) székhellyel rendelkező adóssal szemben
fennálló követelések, valamint a bankközi hitelből eredő, harmadik államban fiókteleppel
rendelkező adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követelések,

kb) a harmadik államban székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi
vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok, valamint a harmadik államban fiókteleppel rendelkező hitelintézet,
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pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által e fióktelep útján kibocsátott,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,

kc) a harmadik államban székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi
vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott részvények,

kd) a nyújtott hitelből, alárendelt kölcsöntőkéből és kiegészítő alárendelt
kölcsöntőkéből eredő, harmadik államban székhellyel rendelkező pénzügyi
vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben fennálló követelések, valamint a
nyújtott hitelből, alárendelt kölcsöntőkéből és kiegészítő alárendelt kölcsöntőkéből eredő,
harmadik államban fiókteleppel rendelkező pénzügyi vállalkozással, befektetési
vállalkozással szemben e fióktelep útján fennálló követelések (bármely esetben ideértve a
velük kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletből eredő
követelést is),

1) a k) pontban meghatározott eszközöknek aj) pont szerinti nyilatkozatban foglalt
értéke - de legfeljebb a nyilatkozattevővel szemben fennálló követelések és a
nyilatkozattévő által kibocsátott értékpapírok, részvények alapján az e)-h) pontok szerint
a mérlegfőösszeg csökkentéseként elszámolt összeg - a módosított mérlegfőösszeg
megállapításakor a mérlegfőösszeget növeli,

m) ha a j) pont szerinti nyilatkozat az eszközök értékét devizában tartalmazza,
akkor ennek átszámítása az adóalany által a mérlegfőösszeg meghatározott árfolyamnak
megfelelően történik,

n) aj) pont szerinti nyilatkozat hibájából eredő adóhiány és az ahhoz kapcsolódó
minden jogkövetkezmény az adóalanyt terheli;"]

[(2)] A Különadó törvény 7. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

,, 15. mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszközök értékének
együttes összege, illetve az IFRS-ek alapján meghatározott, ennek megfeleltethető összeg;"

[(3) A Különadó törvény 7. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

,,19. korrigált nettó árbevétel:

a) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei,
csökkentve a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaival;

b) tőzsdénél: a tőzsdei tevékenység bevételei növelve a számviteli törvény 77. § (3)
bekezdés k)-o) pontja hatálya alá tartozó egyéb bevételeken kívüli egyéb bevételekkel;

c) az árutőzsdei szolgáltatást kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltatónál,
kockázati tőkealap-kezelőnél: az értékesítés nettó árbevétele;
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d) az árutőzsdei szolgáltatást nem kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltatónál az
e tevékenységekből származó nettó árbevétel;"]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § 
Módosítás jellege: módosítás

40.§

Hatályát veszi a Különadó törvény

1. 4/A. § (7) bekezdése,

2. 4/A. § (12)-(13) bekezdése,

3. 4/B. §-a[,]

[4. 13. §-a] és

[5.]4. 14. § (3) bekezdése.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím címe és 41. § - 2010. évi XC. törvény 12/G. §
Módosítás jellege: módosítás

6. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

41. § 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény II. Fejezete a következő 12/G. §-sal egészül ki:
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,,12/G. § [A 2019. január 1-jét megelőzően keletkezett, a kifizetés időpontjában
hatályos szabályok alapján a különadó alapjába tartozó jövedelmekre e törvénynek a
jövedelem kifizetésének időpontjában hatályos szabályait kell alkalmazni.] (1) Az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel hatályon kívül helyezett 8-12. §-t nem kell
alkalmazni a 2018. január l-jétől megszerzett jövedelmekre.

(2) Amennyiben a magánszemély az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel hatályon
kívül helyezett 8-12. § alapján szerzett olyan jövedelmet, amelynek adókötelezettsége az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi ... törvény hatálybalépését követő naptól megszűnt, az utóbb
tartozatlanul megfizetettnek minősülő különadó elszámolása a (3) bekezdésben foglaltak
szerint történik. Az eljárás a munkáltatót terhelő közterheket nem érinti.

(3) Amennyiben a munkáltató az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi ... törvény hatálybalépése
előtt a korábbi szabályok szerint különadó alapjául szolgáló bevételből a különadót levonta, a
korábbiakban a különadó-alapba tartozó jövedelmek után az általános szabályok szerinti
közterheket megállapítja, és azok összegét visszatartja a magánszemély részére visszajáró
különadó-előleg összegéből. A munkáltató az előbbieknek megfelelően módosítja a
jövedelemszerzés bevallási időszakára vonatkozóan benyújtott bevallását és a magánszemély
részére a jövedelemről kiadott igazolást. Az eljárással összefüggésben a munkáltatót
pótlékfizetési kötelezettség nem terheli."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § - Katv. 18/A. §
Módosítás jellege: módosítás

48.§

A Katv. 12. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:

,, 18/A. § A fiókteleppel nem rendelkező külföldi vállalkozó és a belföldi üzletvezetési
hellyel rendelkező külföldi személy az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az Art.
bizonylatokra, könyvvezetésre és nyilvántartásra előírt kötelezettségeit [a számvitelről szóló
törvény] az Szt. előírásai szerint, a kettős könyvvitelt vezető vállalkozókra vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásával teljesíti."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § - Katv. 24. §
Módosítás jellege: módosítás

52.§

A Katv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,24. § (1) Az adóalapot csökkenti a külföldön adóztatható, 20. § (4) bekezdés b) pontja
szerinti osztaléknak nem minősülő jövedelem külföldön megfizetett (fizetendő) adóval
csökkentett része, amennyiben nemzetközi szerződés a jövedelem belföldi adózás alóli
mentesítéséről rendelkezik.

(2) Külföldön adóztatható, a 20. § (4) bekezdés b) pontja szerinti osztaléknak nem
minősülő jövedelem esetén az [Az] adóalapot csökkenti a külföldön megfizetett (fizetendő) adó
és a kisvállalati adó 21. §-ban meghatározott mértékének hányadosával számított jövedelem,
de legfeljebb a külföldön adóztatható jövedelem külföldön megfizetett adóval csökkenthető
része, amennyiben e jövedelem nem tartozik nemzetközi szerződés hatálya alá vagy a
nemzetközi szerződés az adó beszámításáról rendelkezik.

(3) Az (1 )-(2) bekezdés alkalmazásakor a külföldön adóztatható jövedelem
megállapításánál figyelembe kell venni az e bevétel megszerzéséhez közvetlenül
hozzárendelhető költségeket, ráfordításokat, a 20. § (2)-(7) bekezdései szerinti módosító
tételeket. A külföldről származó árbevétel és bevétel összegének az összes árbevétel és bevétel
összegéhez viszonyított arányában kell megosztani a külföldről származó jövedelem
megszerzéséhez közvetlenül hozzá nem rendelhető - de nem a kizárólag belföldről származó
jövedelemhez felmerült - költségeket, ráfordításokat, a 20. § (2)-(7) bekezdése[i] szerinti
módosító tételeket.

(4) Nem minősül a 20. § (2)-(2b) bekezdése szerinti személyi jellegű kifizetésnek a
nemzetközi szerződés alapján külföldön adóztatható kifizetés."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § új 6. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

54.§
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AKatv.

6. 16. § (2) bekezdés c) pontjában a ,,törölte vagy függesztette fel" szövegrész helyébe a
,,törölte" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

54.§

A Katv.

7. 19. § (6) bekezdésében az ,,[állami] adóhatóságnak" szövegrész helyébe az ,,állami adó- és
vámhatóságnak" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § -Áfa tv. 66/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60.§

Az Áfa tv. a következő 66/A. §-sal egészül ki:

,,66/A. § ill A 65. § sérelme nélkül, többcélú utalvány ellenében teljesített
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóalapja az utalványért fizetett ellenérték,
csökkentve az értékesített terméket vagy nyújtott szolgáltatást terhelő adó összegével.



21

(2) Az utalványért fizetett ellenérték ismeretének hiányában adóalapnak a többcélú
utalványon vagy a kapcsolódó dokumentációban feltüntetett pénzbeli értéket kell tekinteni,
csökkentve az értékesített terméket vagy nyújtott szolgáltatást terhelő adó összegével."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § 
Módosítás jellege: módosítás

64.§

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[[(1)] Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:]

,,c) az a) és b) pontban említett termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő
kölcsönzése, kirendelése,[illetőleg] illetve személyzet rendelkezésre bocsátása esetében;"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § -Áfa tv. 153/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65.§

Az Áfa tv. 153/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Az adóalany ~ belföldi nyilvántartásba vételét megelőzően keletkezett, az Art.
szerint el nem évült, a XVIII. Fejezet szerint vissza nem téríttetett, levonható előzetesen
felszámított adó összegét[a belföldön nyilvántartásba vett adóalany] az előzetesen
felszámított adó összegét növelő tételként a nyilvántartásba vétel napját magában foglaló
adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § 
Módosítás jellege: módosítás

66.§

Az Áfa tv. 153/D. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Nem minősül az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó
tényezők utólagos változásának[©]_;}

,,e) ha az egycélú utalvány ellenében nem teljesítenek termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § -Áfa tv. 257/1. §
Módosítás jellege: módosítás

74.§

Az Áfa tv. 257/1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,257/I. § A hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában a
vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK
tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló[a Bizottság], 2017. október 12-i (EU)
2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet[e] 2018. január l-jei állapota szerinti áruazonosító
számot (vámtarifaszám) és a TESZOR' 15 2018. év január 1. napján érvényes besorolási rendjét
kell irányadónak tekinteni. A vámtarifaszám és besorolási rend ezt követő (időközi) változása
az adókötelezettséget nem változtatja meg."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § 
Módosítás jellege: módosítás

76.§

Az Áfa tv. 268. § g) pontja a következő gl)-gn[gm]) alponttal egészül ki:

(Ez a törvény - az Art.-vel együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést
szolgálja:

[g)] a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó
rendszerről, valamint annak a következő irányelvekkel történt módosításai:)

,,gl) a Tanács 2016/1065/EU irányelve (2016. június 27.) a 2006/112/EK irányelvnek az
utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról;

gm) a Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK
irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek
távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő
módosításáról [. ];

gn) a Tanács (EU) 2018/912 irányelve (2018. június 22.) a közös hozzáadottértékadó
rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben
tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § 
Módosítás jellege: módosítás

83.§

Az Áfa tv.

1. 66. § (1) bekezdésében a ,,pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy
pénzhelyettesítő eszközzel" szövegrész helyébe a ,,pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési
eszközzel, utalvánnyal vagy pénzhelyettesítő eszközzel",

2. 78. § (3) bekezdés[ében] a) pontjában a,,, valamint" szövegrész helyébe az ,,és";

3. 85. § (1) bekezdés d) pontjában a ,,valamint az előzőekben felsoroltakkal és az emberi szerv
adományozásával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás;" szövegrész helyébe a ,,valamint az
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előzőekben felsorolt termékértékesítésekhez és az emberi szerv adományozásához szorosan
kapcsolódó szolgáltatásnyújtás;";

4. 85. § (5) bekezdés a) pontjában a ,,Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontja" szövegrész
helyébe a ,,Tpvt. 76. § (1) bekezdés f) és j) pontjai";

5. 85. § (5) bekezdés b) pontjában a ,,Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének e)-g) pontjai" szövegrész
helyébe a ,,Tpvt. 76. § (1) bekezdésj)-i) pontjai";

6. 85. § (5) bekezdés c) pontjában a ,,[Tpvt. 92. §-a]" szövegrész helyébe a ,,[Tpvt. 85/A. §]";

7. 103. § (1) bekezdés c) pontjában a ,,a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott 8906 10 00 vámtarifaszám (a továbbiakban: vtsz.)" szövegrész
helyébe a ,,8906 10 00 vámtarifaszám (a továbbiakban: vtsz.)";

8. 124. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,(vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59)"
szövegrész helyébe a ,,(vtsz. 2710 12 41, 27 10 12 45, 2710 12 49, 2710 12 59; 2710 20 90-
ből)";

9. 124. § (2) bekezdés d) pontjában a ,,(a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások
Jegyzékében - a továbbiakban: SZJ - 60.22.11 )" szövegrész helyébe a,,(a Központi Statisztikai
Hivatal Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere, TESZOR' 15 - a továbbiakban:
TESZOR'15 -49.32.11)",

10. 124. § (2) bekezdés h) pontjában a ,,(SZJ 55.40[.], 92.33, 92.34, 92.72)" szövegrész helyébe
a ,,(TESZOR' 15 56.30, 90.01, 90.02, 93.21, 93.29)",

11. 142. § (9) bekezdésében a ,,termékértékesítéséről" szövegrész helyébe a
,,termékértékesítéséről, illetve az (1) bekezdés i) és j) pontja alá tartozó termékértékesítésnek
megfelelő termékbeszerzéséről",

12. 169. § f) pontjában a ,,az e törvényben alkalmazott SZJ" szövegrész helyébe a ,,az e
törvényben alkalmazott TESZOR'l5";

13. 259. § 15. pontjában az ,,utalvány, egyéb fizetési megbízás vagy ígérvény" szövegrész
helyébe a ,,fizetési megbízás vagy ígérvény"

szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 
Módosítás jellege: módosítás
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85.§

Az Áfa tv. 3. számú mellékletejl. része helyébe] a 8. melléklet [lép]szerint módosul.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § 
Módosítás jellege: módosítás

87.§

Az Áfa tv. 3/A. számú mellékletejl, része helyébe] a 10. melléklet [lép]szerint módosul.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § 
Módosítás jellege: módosítás

92.§

Az Áfa tv. 7. számú mellékletejl, része helyébe] a 15. melléklet [lép]szerint módosul.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás
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11. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra [történőkiterjesztésével]történő
kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény

módosítása

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § 
Módosítás jellege: módosítás

100.§

A Jöt. 7. § (2) bekezdés[e] g)-h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a
következő i) ponttal egészül ki:

[A szabadforgalomba bocsátás időpontja az az időpont, amikor]

,,g) az adóraktári engedély végelszámolási eljárás miatti hatályvesztése esetén a
jövedéki termék- az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kivételével- elhagyja
az adóraktár területét, vagy a végelszámolás kezdő időpontjától számított 180. nap, ha a
jövedéki termék az adóraktár területét korábban nem hagyta el,

h) a 3. § (1) bekezdés 44. pont a)-b) és d)-g) alpontja szerinti szabálytalanság az állami
adó- és vámhatóság tudomására jut, illetve

i) a 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti bejelentés megtörténik."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § (2) bekezdése - Jöt. 21. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Jöt. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) Ha a (2) bekezdés a) [pontbeli] pontjában foglalt esetben különböző adómértékű
jövedéki termékek mennyiségét kell figyelembe venni a százalékos arány megállapításánál, a
mennyiségeket az érintett termékekre vetített adótartalomban kell számítani."
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

116. § 

A Jöt.

8. 51. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a ,,csendes bor" szövegrész
helyébe a ,,csendes és habzóbor" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § - Htv. 41/B. §
Módosítás jellege: módosítás

128.§

A Htv. a következő 41/B. §-sal egészül ki:

,,41/B. § ill Ha az egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői tevékenysége révén is
vállalkozónak minősül, akkor az egyéni vállalkozói tevékenység és a mezőgazdasági őstermelői
tevékenység utáni adót együttesen[, egyéni vállalkozói minőségében] állapítja meg és vallja
be.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti egyéni vállalkozó a 39/B. § (3) bekezdése
szerinti egyszerűsített adóalap megállapítási módot választja és a 39/B. § (6) bekezdése alapján

a) bevallást nyújt be, akkor azt - az (1) bekezdésnek megfelelően - a 39/B. § (6)
bekezdése szerinti időpontig teljesíti,
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b) bevallást nem nyújt be, akkor - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - kizárólag
az őstermelői tevékenysége utáni adóról szóló bevallást az adóévet követő év május 31. napjáig
nyújtja be."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. §- Htv. 42/E. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

129.§

A Htv. 42/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,42/E. § (1) Az állami adó- és vámhatóság minden hónap 15. és utolsó napján
elektronikus úton megküldi az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó képviseletére vonatkozó adatokat),
az Art. 1. melléklete 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontjai alapján az állami adó- és
vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást
követően - érkezett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózó:

a) bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti
önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni,

b) a [Htv.] 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az
önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

(3) Ha a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy
jogszabály alapján az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be
kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye szerinti önkormányzati
adóhatóság külön felhívja."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/37.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 132. § (2) bekezdés - Htv. 52. § 33. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Htv. 52. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

,,33. szociális intézmény: a szociális igazgatásról és [a] szociális ellátásokról szóló
törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást
biztosító szervezet;"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. § (1) bekezdés 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

133.§

(1) A Htv.

6. 42/B. § (1) bekezdés d) pontjában az ,,elektronikus levélcím[é]ről," szövegrész helyébe az
,,elektronikus levélcím[é)ről, hivatali kapu azonosító[já]ról," szöveg;

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 136. §- Neta tv. 6. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

136.§

A Neta tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,6. § Az adó mértéke



30

a) a 2. § a) pont aa) alpontja szerinti üdítőital esetében 15 forint/liter, ab) alpontja szerinti
üdítőital esetében 240 forint/liter,

b) a 2. § b) pontjának ba) alpontja szerinti energiaital esetében 300 forint/liter, bb)
alpontja szerinti energiaital esetében 50 forint/liter,

[ha) alpontja szerinti energiaital esetében 300 forint/liter,

bb) alpontja szerinti energiaital esetében 50 forint/liter,]

c) cukrozott kakaópor esetében 85 forint/kilogramm, más előrecsomagolt cukrozott
készítmény esetében 160 forint/kilogramm,

d) sós snack esetében 300 forint/kilogramm,

e) ételízesítő esetében 300 forint/kilogramm,

t) ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 25 forint/liter,

g) gyümölcsíz esetén 600 forint/kilogramm,

h) alkoholos ital esetében, ha annak alkoholtartalma

ha) 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot nem haladja
meg, 25 forint/liter,

hb) 5 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot nem haladja meg,
120 forint/liter,

hc) 15 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot nem haladja meg,
360 forint/liter,

hd) 25 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot nem haladja meg,
600 forint/liter,

he) 35 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot nem haladja meg,
850 forint/liter,

ht) 45 térfogatszázaléknál nagyobb, 1100 forint/liter."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 138. § 
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Módosítás jellege: kiegészítés

A Neta tv. II. fejezet 5. alcíme a következő 11/K. §-sal egészül ki:

,,11/K. § (1) A II. fejezet 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseit alkalmazni kell
a Kgfb. tv. szerinti azon biztosítás teljes Kgfb. tv. szerinti biztosítási időszakában vagy
tartamában, melynek esetében a biztosítási időszak vagy tartam kezdő napja 2019. január 1-jét
megelőzi, utolsó napja pedig a 2018. december 31-ét követő időszakra, de legkésőbb 2019.
december 30-ára esik.

(2) Azon Kgfb. tv. szerinti határozott tartamú biztosítás esetén, amelynek kezdő napja
2019. január 1-jét megelőzi és utolsó napja a 2019. december 31-ét követő időszakra esik, a
Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség

a) 2020. január 1-jét megelőző időszakára a II. fejezet 2018. december 31-én hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni,

b) 2019. december 31-ét követő időszakára jutó baleseti adót a biztosítónak nem kell
megállapítania és beszednie, az adó alanyának pedig nem kell megfizetnie.

(3) Ha az adó alanya a (2) bekezdés b) pontja szerinti időszakra jutó baleseti adót

a) beszedés esetén a biztosítónak már megfizette, akkor a biztosító köteles azt számára
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi .... törvény hatálybalépését követő 60 napon belül visszafizetni,

b) önadózás esetén az állami adóhatóság számára már megfizette, akkor azt kérelmére
az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályai
szerint visszatéríti.

(4) A biztosító az általa az állami adóhatóságnak megfizetett, a (3) bekezdés a) pontja
szerint az adóalanynak visszafizetett adót - a visszafizetés hónapját követő hónap első napjától
kezdődően- jogosult az állami adóhatóságtól visszaigényelni. Az állami adóhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályai szerint téríti vissza a befizetett
adót."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 138. § 
Módosítás jellege: módosítás
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138.§

Hatályát veszti a Neta tv.

1. 1. § 15. pontjában az ,,és az 1334/2008/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdés d) pont ii. alpontja
szerinti gyógynövénykivonatot" szövegrész;

2. 1. § 16., 18. és 22. pontja;

3. [11. §-ában az ,,és a baleseti adóból" szövegrész;] 11/A-11/J. §-a

[4. II. fejezete].

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § - Btv. 1. § 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

139.§

A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 1. § 2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában:/

,,2. biztosítási szolgáltatás: a casco biztosítás, a vagyon- és balesetbiztosítás, a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás [nyújtása];"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 140. § - Btv. 5. §
Módosítás jellege: módosítás

140.§
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A Btv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,U(l) Az adó mértéke

a) casco biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 15%-a,

b) vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 10%-a,

c) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén [-ad) pontban
foglalt kivétellel-] az adóalap [15]23%-a, de a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam
naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű

[d) személygépkocsira és motorkerékpárra vonatkozó kötelező gépjármű
felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 20%-a].

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon adóalany esetében, amelynek az
adóelszámolás hónapját közvetlenül megelőző naptári évben az (1) bekezdés a) és b) pontjában
említett adóköteles biztosítási szolgáltatás utáni összesített adóalapja a 8 milliárd forintot nem
érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja - (1) bekezdés a) és b) pontjában említett
adóköteles biztosítási szolgáltatás utáni - adóalapjának

- 100 millió forintot meg nem haladó része után az ( 1) bekezdés szerinti - az adóköteles
biztosítási szolgáltatásra irányadó - adómérték 25%-a,

- 100 millió forintot meghaladó, de 700 millió forintot meg nem haladó része után az
(1) bekezdés szerinti- az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó - adómérték 50%-a,

- 700 millió forintot meghaladó része után az (1) bekezdés szerinti - az adóköteles
biztosítási szolgáltatásra irányadó - adómérték."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. alcím új 141. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Btv. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

,,8/A. § Az 1. § 2. pontjának és az 5. §-nak az egyes adótörvények és más kapcsolódó
törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi .... törvénnyel
megállapított rendelkezését
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a) azon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén, melynek Kgfb. tv. szerinti
biztosítási időszaka vagy tartama 2018. december 31-ét követően kezdődik,

b) az a) pont hatálya alá nem eső kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén 2020.
január l-jétől

kell alkalmazni."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 142. § 
Módosítás jellege: módosítás

142.§

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

1. 5. § (1) bekezdés j) pontjában az ,,a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió
Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.,"
szövegrész helyébe az ,,a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.," szöveg;

2. 16. § (1) bekezdés g) pontjában, 16. § (6) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában,
17/C. § (1) bekezdés b) pontjában, 23/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (3), (4)
bekezdésében, [a] 23/B. § (1) bekezdésében, 23/D. § (1), (2), (4), (5) bekezdésében, 26. § (1)
bekezdés a), i), r) pontjában, [a] 26. § (5), [(7),] (9), (13) bekezdésében, [a] 26/A. § (3)
bekezdésében a ,jogerőre emelkedéséig" szövegrész helyébe a ,,véglegessé válásáig" szöveg;

3. 26. § (7) bekezdésében a ,,jogerőre emelkedéséig" szövegrészek helyébe a ,,véglegessé
válásáig" szöveg;

[3.] 4. 17/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 17/C. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,jogerőre
emelkedése" szövegrész helyébe a ,,véglegessé válása" szöveg;

[4.] ~ 74. § (la) bekezdésében, 78. § (3) bekezdésében a ,,jogerőre emelkedését" szövegrész
helyébe a ,,véglegessé válását" szöveg;

[5.] 6. 80. § (1) bekezdés a) pontjában a ,jogerős" szövegrész helyébe a ,,végleges" szöveg;

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. alcím új 143. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti. törvény)
3. § (4) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

[Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési
kötelezettséget]

,,q) a Széchenyi Pihenő Kártyához tartozó korlátozott fizetési számlára történő átutalás."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 143. § 
Módosítás jellege: módosítás

143.§

A [pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban:] Pti.
törvény[)] 6. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A pénzügyi tranzakciós illeték alapja)

,,i) magánszemély [(kivéve az egyéni vállalkozó vállalkozási célra használt)] fizetési
számlájáról (kivéve a magánszemély egyéni vállalkozói számlájáról) történő átutalás esetén
átutalásonként a 20 ezer forintot meghaladó összeg."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/625/17/48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 145. § 
Módosítás jellege: módosítás

145.§

A Pti. törvény

1. 3. § (4) bekezdés[ében] nyitó szövegrészében a ,,nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós
illetékfizetési kötelezettséget" szövegrész helyébe a ,,nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós
illetékfizetési kötelezettséget:" szöveg,

2. 6. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,a b)-h) pont" szövegrész helyébe az ,,a b)-[i)]j} pont"
szöveg,

3. 7. § (1) bekezdés b) pontjában az ,,ad) pont" szövegrész helyébe az ,,ad) és g) pont" szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 153. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Tbj. 37/A. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt a
kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó)

,,f) foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több
munkaviszonyában (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített
Mt. szerinti munkaviszonyt) együttesen eléri a heti 36 órát."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/625/17/50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 178. § 
Módosítás jellege: módosítás

178.§

Az Art. 255. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

[(Szakértői nyilvántartás adattartalma)]

,,(6a) A nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő
továbbképzésének szervezését és lebonyolítását végző szervezet a megvalósult
továbbképzésekről köteles nyilvántartást vezetni és a továbbképzéssel összefüggő
dokumentumokat 6 évig megőrizni. A nyilvántartás tartalmazza a továbbképzésben [résztvevő]
részt vevő adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő

a) nyilvántartási számát,

b) természetes személyazonosító adatait,

c) [a]teljesített [továbbképzés]továbbképzéseinek azonosító adatait és kreditpont[
]értékét,

d) [a teljesítésről]teljesített továbbképzéseiről kiállított igazolás sorszámát."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 179. § 
Módosítás jellege: módosítás

179.§

Az Art. 268. § (1) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

,, 1 7. az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység végzéséhez
szükséges bejelentési eljárás, a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel és a
nyilvántartásból való törlés feltételeit, valamint a nyilvántartásba vett személyek kötelező
szakmai továbbképzésének, a szakmai továbbképzés ellenőrzésének, a továbbképzés
szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek kreditpont-minősítési eljárásának,
továbbá a határon átnyúló adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység
végzéséhez szükséges bejelentési eljárás, a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel és a
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nyilvántartásból való törlés feltételeit, részletes szabályait, valamint a nyilvántartás vezetésének
szabályait[ rendeletben állapítsa meg.]"

(rendeletben állapítsa meg.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § 
Módosítás jellege: módosítás

180.§

(1) Az Art. a következő 274/A. §-sal egészül ki:

,,274/A. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított
rendelkezésekhez]

ill E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról,
valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.1.)
megállapított 49. § (2) bekezdése, 58. § (2) bekezdése és 3. [számú ]melléklet 1/3.2.1. pontja a
2018-ban kezdődő üzleti évek tekintetében alkalmazandó.

(2) E törvénynek a Módtv.1.-gyel megállapított 65. § (la) bekezdését a 2018. január 1-
jét követően indult jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni."

(2) Az Art. 274/A. §-a a következő [(2)-(3))(3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

,,[(2)]ill E törvénynek a Módtv.1.-gyel megállapított 160. § (1) bekezdését és 209. § (1)
bekezdését a [hatályba lépést]hatálybalépést követően esedékessé váló kötelezettségekre kell
alkalmazni.

[(3)]ill E törvénynek a Módtv.1.-gyel megállapított 2. [számú ]melléklet I/B/2.2.
[pontja]pontját és 3. [számú ]melléklet I[. pont]il.2.4. [pontja]pontját első alkalommal a
[2018-ban kezdődő adóév tekintetében is alkalmazandó]2018-as adóévre benyújtott
személyi jövedelemadó bevallás tekintetében kell alkalmazni."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 181. § 
Módosítás jellege: módosítás

181. § 

Az Art. 275. §-a a [következő(4)]következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) E törvénynek a Módtv.1.-gyel megállapított 117. § (1) bekezdés h) pontja a
2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek
távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő
módosításáról szóló, 2017. december 5-i[Tanács] (EU) 2017/2455 tanácsi irányelvnek [(2017.
december 5.) ]való megfelelést szolgálja."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 183. § 
Módosítás jellege: módosítás

183.§

Az Art.

[1. 30. § (3) bekezdésében az ,,adószámra, illetve az adószám alapján kiadott közösségi
adószámra" szövegrész helyébe az ,,adószámra, az adószám alapján kiadott közösségi
adószámra" szöveg,]

[2.]L 66. § (2) bekezdésében a ,,megfelelő, a Magyar Államkincstár által létrehozott
központosított beszedési számlára" szövegrész helyébe a ,,megfelelő államháztartási számlára"
szöveg,

[3.]2. 117. § (1) bekezdés h) pontjában az ,,Unió más tagállamának HÉA-nyilvántartásában nem
szerepel," szövegrész helyébe az ,,Unió területén nem telepedett le," szöveg,

[4.].;L 131. § (2) bekezdésének c) pontjában a ,,megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges"
szövegrész helyébe a ,,megállapításához, ellenőrzéséhez és hatásvizsgálatához" szükséges
szöveg,

[5. 157. § (1) bekezdésének h) pontjában a ,,bejegyezve, és" szövegrész helyébe a
,,bejegyezve és" szöveg,]
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[6.]4. 160. § (1) bekezdésében az ,,után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat ötszörösének háromszázhatvanötöd" szövegrész helyébe az ,,után az általános
szabályok alapján számított késedelmi pótlék százötven százalékának háromszázhatvanötöd"
szöveg,

[7. ]~ 209. § ( 1) bekezdésében az ,,alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd" szövegrész
helyébe az ,,alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd" szöveg,

[8.]6. 255. § (3) bekezdésében a ,,nyilvántartás az (1) bekezdés a) és e) pontjában" szövegrész
helyébe a ,,nyilvántartás - a Szolg. törvényben meghatározott adatokon túl- az (1) bekezdés a)
és e) pontjában" szöveg,

[9.]7. 268. § (1) bekezdés 16. pontjában a ,,szabályait [rendeletben állapítsa meg.]" szövegrész
helyébe a ,,szabályait, valamint" szöveg,

[10.]& 1. [számú ]melléklet 21. pontjában az ,, 1.1.-1.3., 1.11. és 1.12." szövegrész helyébe az
,,1.1.-1.3., 1.8. és 1.12." szöveg,

[11.]9. 2. [számú ]melléklet I/B/2.2. pontjában a ,,személynek, a mezőgazdasági" szövegrész
helyébe a ,,személynek, a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személynek, a
mezőgazdasági" szöveg,

[12.].l.Q,_ 3. [számú ]melléklet 1/1.2.4. pontjában a~ ,,év február huszonötödikéig[ fizeti]"
szövegrész helyébe a~ ,,év május huszadikáig[ fizeti]" szöveg,

[13.]l.L 3. [számú ]melléklet 1/3.2.1. pontjában a~ ,,év május harmincegyedikéig fizeti"
szövegrész helyébe az ,,év ötödik hónap utolsó napjáig fizeti" szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 185. § - Air. 122. § (3) bekezdés 1) pont
Módosítás jellege: módosítás

185.§

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 122. § (3)
bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki:

(Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott)

,,1) a visszatartási jog gyakorlásáról [hozott]rendelkező"
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(végzés ellen.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 189. § 
Módosítás jellege: módosítás

189.§

Hatályát veszti az Air. 122. § (3) bekezdés[ben] j) pontjában a ,,valamint" szövegrész.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 57.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 192. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[192. § 

A Vtv. 35. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) A megbízott a vámjogi képviseletre vonatkozó megbízást harmadik fél
részére továbbadhatja, ha a megbízó a harmadik fél részére is ad vámjogi képviselet
ellátására vonatkozó megbízást. A harmadik fél a megbízásokat nem adhatja tovább."]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 208. § 6. pont
Módosítás jellege: módosítás
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208.§

Az Avt.

1. 19. § (1) bekezdésében a ,,A tartozás végrehajtásához" szövegrész helyébe ,,A tartozás és a
meghatározott cselekmény végrehajtásához" szöveg,

2. 47. § (3) bekezdésben a ,,lévő gépjármű feltalálási" szövegrész helyébe a ,,lévő jármű
feltalálási" szöveg,

3. 48. § (4) bekezdésében a ,,nyilatkozattételt elmulasztja, az adóhatóság az adó" szövegrész
helyébe a ,,nyilatkozattételt elmulasztja, az állami adó- és vámhatóság az adó" szöveg,

4. 57. § (3) bekezdés a) pontjában ,,azt a vagyontárgyat, amely" szövegrész helyébe ,,azt az
ingóságot, amely" szöveg,

5. 101. §-ban az ,,adóhatóság viseli" szövegrész helyébe az ,,adóhatóság, illetve megkeresésre
folytatott végrehajtás esetében - a 121. §-ban foglalt kivétellel - a behajtást kérő, illetve a
behajtást kérő hatóság viseli" szöveg,

6. 113. § (3) bekezdésében az ,,ennek eredménytelensége esetén - a behajtást kérőt terhelő, 2
ezer forintot elérő költségtartozás esetén - végzéssel kötelezi" szövegrész helyébe az ,,ennek
eredménytelensége esetén [-]= a behajtást kérőt terhelő, 2 ezer forintot elérő költségtartozás
esetén [-]= határozattal kötelezi" szöveg, és ,,A végzés a végrehajtási eljárásban" szövegrész
helyébe ,,A határozat a végrehajtási eljárásban" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 59.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 209. § (2) bekezdés - Avt. 128. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Avt. 128. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,([3H.) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi .. .. törvénnyel
megállapított 118. § (4) bekezdését a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is alkalmazni
kell."

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

Háttéranyagpont sorszáma: 60.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 226. § 12. és 18. pont
Módosítás jellege: módosítás

226.§

Az Szt.

12. 84. § (7) bekezdés m) pontjában, 85. § (3) bekezdés n) pontjában a ,,vásárolt" szövegrész
helyébe a ,,forgóeszközök között kimutatott vásárolt" szöveg,

13. 88. § (7) bekezdésében, 153. § (1) és (5) bekezdésében az ,,adózott eredmény
felhasználására" szövegrész helyébe az ,,adózott eredmény felhasználására (az osztalék
jóváhagyására)" szöveg,

14. 95/B. § (3) bekezdésében a ,,de más módon is hozzáférhetővé tehető a nyilvánosság
számára" szövegrész helyébe a ,,vagy a vállalkozó holnapján egy dokumentumban, amelyre az
üzleti jelentés hivatkozást tartalmaz" szöveg,

15. 96. § (4) bekezdésében a ,,90. § (3) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a ,,90. § (3)
bekezdés a)-c) pontja" szöveg,

16. 114/A. § 9. pontjában az ,,együttes összege;" szövegrész helyébe az ,,együttes összege,
továbbá az e törvény szerint eredménnyel szemben, de az IFRS-ek szerint saját tőkével szemben
elszámolt tételek, különösen a támogatások, a véglegesen átadott vagy kapott pénzeszközök;"
szöveg,

17. 114/B. § (4) bekezdés f) pontjában a ,,tartalmazó összege;" szövegrész helyébe a
,,tartalmazó összege, továbbá az IFRS-ekre történő áttérés előtt keletkezett értékelési tartalék
összege;" szöveg,

18. 116. § (1) bekezdés[ében] nyitó szövegrészében az ,,a Tanács 1983.június 13-i 83/349/EGK
irányelve" szövegrész helyébe az ,,az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i
2013/34/EU irányelve" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 61.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 229. §- Kkt. 33. § (1) bekezdés p) és q) pont
Módosítás jellege: módosítás

229.§

A Kkt. 33. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:

(A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása - az egyes kamarai tagokra vonatkozóan
- a következő adatokat tartalmazza:)

,,p) a~ [Kkt.) 50. § (2c) bekezdése szerinti igazolás megszerzésének időpontja, illetve
érvényességének időtartama,

q) az IFRS minősítéshez kapcsolódó szakmai minősítő vizsga követelményeinek való
megfelelésre vonatkozó igazolás, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 10. § (6)
bekezdés b) pontja szerinti IFRS mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépülést igazoló
bizonyítvány száma, kelte és a kiállító intézmény neve."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 62.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 231. § - Kkt. 44. § (1) bekezdés q) pont
Módosítás jellege: módosítás

231. § 

A Kkt. 44. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása- az egyes könyvvizsgáló cégekre vonatkozóan
- a következő adatokat tartalmazza:)

,,q) a~ [Kkt.] 50. § (2c) bekezdése szerinti igazolás megszerzésének időpontja, illetve
érvényességének időtartama."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 63.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/625/17/63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 242. § - Kkt. 208/N. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

242.§

A Kkt. ,,Átmeneti rendelkezések" című alcíme a következő 208/N. §-sal egészül ki:

,,208/N. § (1) Azoknak a [Kkt.] 159. § (1) bekezdése szerinti minőségellenőröknek,
akiket a kamara az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított 161. § (4) bekezdése
hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vett, a nyilvántartásba vételről kiállított igazolásuk
a 161. § (4) bekezdése hatálybalépését követő 5 évig érvényes.

(2) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról,
valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított 170. § (4) és
(6) bekezdését, 173/A. § (5) bekezdését, valamint a 173/B. § (15) bekezdését az azok
hatálybalépését követően indult eljárásokra kell először alkalmazni."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 64.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 243. § 1. és 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

243.§

A Kkt.

1. 5. § [-ában] nyitó szövegrészében az ,,A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól"
szövegrész helyébe az ,,Az általános közigazgatási rendtartásról" szöveg,

2. 44. § (3) bekezdésében az ,,1) és m) pontjában" szövegrész helyébe az ,,1), m) és q) pontjában"
szöveg,

3. 50. § (2b) bekezdésében a ,,megfelel a (2a) bekezdés[é]ben foglalt feltételeknek" szövegrész
helyébe a ,,rendelkezik a (2a) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének elismeréséről szóló
igazolással" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 65.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 244. § 2., 3. és 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

244.§

Hatályát veszti a Kkt.

2. 52. § (3) bekezdésében az ,,egyidejűleg vissza kell vonni az 50. § (6) bekezdése szerinti
igazolást is" szövegrész,

3. 82. §(-ban] nyitó szövegrészében [foglalt] f! ,,felnőttképzésről szóló törvényben előírtak
figyelembevételével" szövegrész,

4. 83. § (1) bekezdésben az,,- a felnőttképzésről szóló törvény szerinti-" szövegrész,

5. 83. § (2) bekezdés[ében] nyitó szövegrészében a ,,- felnőttképzésről szóló törvényben
előírtak figyelembevételével -" szövegrész,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 66.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 245. § 
Módosítás jellege: módosítás

245.§

(1) A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a
továbbiakban: Szit. tv.) 3. § (3) bekezdés a) pontja az alábbi ae) alponttal egészül ki:

(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság
lehet, amely

[a)] kizárólag)

,,ae) épületépítési projekt szervezése (TEÁOR 411 O);"

(tevékenységet végez;)

(2) A Szit. tv. 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság
lehet, amely)

,,c) a létesítő okirata alapján, az ügyvezetés előterjesztésében, az éves rendes
közgyűlésen legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz
javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását
követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a
szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt
osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át
javasolja osztalékként kifizetni;"

(3) A Szit. tv. 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság
lehet, amely)

,,g) kizárólag törzsrészvényt, elsőbbségi részvényt (kivéve a Ptk. 3:232. § (2) bekezdése
szerinti jogot biztosító elsőbbségi részvényt) és dolgozói részvényt bocsát ki azzal, hogy
osztalékelsőbbségi jog egyik részvényfajtához sem fűződhet. E rendelkezés alkalmazása során
ah) pont hb) alpontg szerinti korlátozással kibocsátott részvénysorozat azonos tekintet alá esik
a szabályozott ingatlanbefektetési társaság más törzsrészvény sorozatával;"

(4) A Szit. tv. 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság
lehet, amely)

,,i) a [3. § (3) bekezdés] h) pont hb) alpontjának történő megfelelés esetén legalább a
közkéz-hányad mértékének megfelelő névértékben törzsrészvények önálló sorozatát bevezeti a
szabályozott piacra."

(5) A Szit. tv. 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

,,(3b) A [3. §] (3) bekezdés h) pontjának alkalmazásában a részvényesek közvetett
részesedésének mértékét a Ptk. 8:2. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell
kiszámítani."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 67.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 248. § 3. pont
Módosítás jellege: módosítás
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248.§
A Szit. tv.

3. 3. § (3) bekezdés h pont ha) alpontjában a ,,dolgozói részvények" szövegrész helyébe a
,,dolgozói vagy elsőbbségi részvények" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 68.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 250. § 
Módosítás jellege: módosítás

250.§

(1) Bevándorlási különadó-köteles a bevándorlást segítő tevékenység magyarorszagi
végzésének anyagi támogatása vagy Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet
bevándorlást segítő tevékenységének anyagi támogatása.

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

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

b) hálózatépítés és működtetés;

e) bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység

keretében valósul meg.

(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 végző szervezet, ide
nem értve a pártot és a pártalapítványt, továbbá azt a szervezetet, amelynek mentességét
nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért
felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kialakított állásfoglalása
az irányadó.
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(6) A bevándorlási különadó (5) bekezdés szerinti alanya legkésőbb a (8) bekezdés a) pont
szerinti időpontig köteles nyilatkozatot adni a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző
magyarországi székhelyű szervezet számára arról, hogy a bevándorlási [különadó
kötelezettségét teljesítette] különadóját teljes körűen bevallotta.

(7) A bevándorlási különadó alanya a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi
székhelyű szervezet, ha a (8) bekezdés b) pont szerinti időpontig nem rendelkezik a (6)
bekezdés szerinti nyilatkozattal.

(8) A bevándorlási különadót az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás nyújtását követő

a) hónap 15. napjáig kell az (5) bekezdés szerinti adóalanynak

b) második hónap 15. napjáig kell a (7) bekezdés szerinti adóalanynak

megállapítani, bevallani és ezzel egyidejűleg megfizetni.

(9) A (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet a (6)
bekezdés szerinti nyilatkozatot - a támogatást nyújtó nevének, levélcímének, más ismert
azonosító adatának és a támogatás összegének egyidejű közlésével - a kézhezvételt követő
hónap 15. napjáig benyújtja az állami adóhatósághoz.

(10) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat
valótlan, az (5) bekezdés szerinti adóalanyt határozatban kötelezi a be nem vallott adó, továbbá
annak 50 %-át kitevő adóbírság megfizetésére.

[(9)] .QD A bevándorlási különadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és
vámhatóság látja el.

[(10)] .Q1)_ A bevándorlási különadóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét
képezi és kizárólag határvédelmi feladatok ellátására szolgál.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 69.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: XI. Fejezet
Módosítás jellege: elhagyás

[XI. Fejezet
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

35. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.
évi CLV. törvény módosítása
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251. § 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény 2. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Nem köteles szakképzési hozzájárulásra)

,,g) az a 2. § (1) bekezdés szerinti szakképzési hozzájárulásra kötelezett, aki
öregségi nyugdíjra jogosultat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint
munkaviszony keretében foglalkoztat."]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 70.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 99. §-101. §, a 103. § és a 249. § 2018. augusztus l-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 71.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)A 19. § (l) bekezdés, 22. §, 25. § (2) bekezdés, 28. § (4) bekezdés,31. §, 53. §, 54. § 9. pont,
111. §, 116. § 11. pont, 154. §, 163. §, 165. §, 170. §, 171. § 1. pont, 191. §, 195. §, 250. § e
törvény kihirdetését követő [30.] lL napon lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 72.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/72.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) A 144. §, 145. § 3. pontja 2018. szeptember l-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 73.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(6) A 47. § 2018. december l-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 74.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Az 1. § (2)-(5) bekezdés, 2. §-14. §, 17. § 1-5. pont, 7. pont, 9. pont, 12., 14. pont, 16-23.
pont, 18. § 1., 3. pont, 8., 9. pont, 12-15. pont, 17-19. pont, 19. § (3) bekezdés, 20. § (2)-(3),.n}
bekezdés, 21. §, 25. § (3) bekezdés,26. § 1-3., 6-7., [8.,]9-10. pont, 27. § (1)-(3) bekezdés, 33.
§-40. §, [42. §,] 43. § 1-2. pont, 44. §-~48. §, 50. § (1), (3)-(4) bekezdés, 51. §, 52. §, 55.
§-62. §, 65. §-70. §, 73. §, 75. §-76. §, 78. §-80. §, 83. § 1-3., 7. és 13. pont, 84. §, 94. § a) pont,
[99]102. §, 104. §-110. §, 112. §-113. §, 115. §-116. § 7. pont, 116. § 9-10. pont, 116. § 12.
pont-126. §, 128. §, [132. §]ill..,__§_-140. §,143. §, 145. § 2. pontja, [-]146. § (1) bekezdés, 149.
§, 151. §, 153. §, 157. §-158. §, 162. § 1-[2]±. pont, 172. §, 175. §, 177. §, 179. §, 180. § (2)
bekezdés, 181. §, 183. § [1., 3., 5-7, 9. és 11-12.] 2., 4., 5., 7., 9., 10. pont, 184. § 2-3. pont, 211.
§-221. §, 225. §, 226. § 1-17. pont, 20.-21. pont és 25. pont, [251. §,] az 1. melléklet 4. pont, a
2-7. melléklet, a 17. melléklet 1. pontja, a 18. melléklet, 19. melléklet 2-3. pontja, a 20-21.
melléklet 2019. január l-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 75.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(8) A 192. § 2019. május l-jén lép hatályba.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 76.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 253. § 
Módosítás jellege: módosítás

253.§

E törvény 57. §-a, 58. §-a, 60. §-a, 66. §-a, 67. §-a, 69. §-a, 70. §-a, 75. §-a, 76. §-a, 83. § 1. és
13. pontja, 183. § [2.].:h pontja [a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK
irányelvnek]

a) [a Tanács 2016/1065/EU irányelve (2016. június 27.)) a 2006/112/EK irányelvnek az
utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 27-i
2016/1065/EU tanácsi irányelvnek;

b) [A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.)) a 2006/112/EK irányelvnek és
a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó
bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017.
december 5-i 2017/2455/EU tanácsi irányelvnek;

történő megfelelést szolgálja.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 77.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont - Szja tv. 1. számú melléklet 3.
pont 3.5. alpont
Módosítás jellege: módosítás
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1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 3. pont 3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közcélú juttatások körében adómentes:)

,,3.5. a köztársasági elnök, a [hivatali idejét kitöltött] volt köztársasági elnök, az
Országgyűlés elnöke által a számára biztosított előirányzat terhére közcélú felajánlás, adomány,
vállalás címén közvetlenül magánszemélynek juttatott vagyoni érték;"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 78.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17178.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont - Szja tv. 1. számú melléklet 4.
pont 4.7. alpont e) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.7. alpont e) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)

,,e) az Európai Unió bővítési és partnerségi politikájának intézményfejlesztési eszközei
keretében, így különösen az ikerintézményi (Twinning) program keretében a magánszemély
számára adott olyan, az Európai Unió által finanszírozott juttatás, [amelyet az Európai Unió
finanszíroz,] amelynek mértékét az Európai Unió rendelkezése szerint állapítják meg, és amely
a magánszemély külföldre történő kiutazásának és külföldi tartózkodásának költségei
fedezetére szolgál (ideértve különösen az utazási költségtérítést és a napidíjat, de ide nem értve
a szakértői díjat) azzal, hogy az adómentesség alkalmazása esetén a magánszemély a külföldre
történő kiutazással és a külföldi tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeit semmilyen
tevékenységéből származó bevételével szemben nem számolhatja el,"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 79.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet 1. pont-Tao. törvény 1. számú melléklet
6. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. A Tao. törvény 1. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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,,6. Az 1995. december 31-e után az adózó vagy jogelődje által üzembe helyezett, más
által korábban még használatba nem vett, a Harmonizált Rendszer szerint (a továbbiakban: HR)
[HR] 8401 vámtarifaszám (a továbbiakban: vtsz.), a HR 8405-8408, 8410-8430, 8432-8447,
8449-8465, 8467, 8468, 8474-8484, 8487, 8508, 8515, 8701, 8709, 8716 vtsz.-ok alá tartozó
gépek, gépi berendezések, a HR 8501, 8502, 8504-8507, 8511-8513, 8530, 8531, 8535-8537,
8539, 8543-8548, 9006, 9405 vtsz.-ok alá tartozó elektromos berendezések, a HR 8403 vtsz.
alá tartozó kazán és a HR 8402 vtsz. alá tartozó gőzfejlesztő berendezés esetében évi 30
százalék értékcsökkenési leírás érvényesíthető."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 80.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. melléklet 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

2. Az Art. 1. melléklet[ének] 3. pont[ja felvezető szövetének] nyitó szövegrészének helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,3. A munkáltató és a kifizető (ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem
minősülő, a Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozót és a biztosított mezőgazdasági
őstermelőt, és a Tbj. 56/A. §-a szerinti kötelezettet is), valamint a Tbj. 44/B. § (1 a) és (1 b)
bekezdései alapján eljáró szerv - a munkáltató, kifizető adóazonosító számának, nevének,
elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és
adószámának közlésével - az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus
úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott
biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának
kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a
FEOR-számát, a TAJ számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt
igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Ha a biztosított nem rendelkezik
adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és
utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

II. Rész

Háttéranyagpont sorszáma: 81.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/625/17/81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás



55

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a Szövegrész helyesen:
rendelkezése: javaslatban:

1. 1. § (1) bekezdés - Szja tv. 3. § 2. pont ott-lakásra ottlakásra
záró szövegrész

2. 1 7. § 19. pont munkaerő-piaci munkaerőpiaci
3. 18. § 19. pont 9. 7 alpontja 9. 7. alpontja
4. 24. § - Tao. törvény 22/E. § (2) Közép- Dunántúl Közép-Dunántúl

bekezdés c) pont
5. 34. § helyében helyébe
6. 40. § nyitó szövegrész veszi veszti
7. 44. § Katv. 2. § 12. pont g) alpont fejezetében Fejezetében
8. 57. § nyitó szövegrész fejezete Fejezete
9. 61. § - Áfa tv. 77. § (6) bekezdés adóalap csökkentésre adóalap-csökkentésre
10. 71. § - Áfa tv. 257/F. § feltéve hogy feltéve, hogy
11. 72. § nyitó szövegrész fejezete Fejezete
12. 73. § nyitó szövegrész fejezete Fejezete
13. 75. § -Áfa tv. 259. § 24/A. pont a) pont rész-ellenértékeként részellenértékeként
14. 95. § 6. pont 6/A számú 6/A. számú
15. 102. § - Jöt. 9. § (4a) bekezdés mértékből mértéktől
16. 112. § (2) bekezdés - Jöt. 107. § (4) habzó bor habzóbor

bekezdés
17. 113. § nyitó szövegrész §-a következő §-a a következő
18. 115. § - Jöt. 145. § (4) bekezdés c) pont dohánygyártmány dohánygyártmánytípusra

típusra
19. 132. § (1) bekezdés - Htv. 52. § 26. a jogi személy jogi személy

pont c) pont
20. 132. § (3) bekezdés - Htv. 52. § 54. helyezett, számvitelről helyezett, a számvitelről

pont
21. 146. § (2) bekezdés - Tbj. 5. § (1) részét," részét."

bekezdés k) pont
22. 161. § - Tbj. 65/K. § Bólyai János Bolyai János
23. 166. § - Szocho tv. 455. § (4) bekezdés járadék- ide járadék, ide

k) pont
24. 173. § nyitó szövegrész §-a következő §-a a következő
25. 176. § nyitó szövegrész következő( 1 a) következő ( 1 a)
26. 177. § (2) bekezdés nyitó szövegrész következő( 1 a) következő ( 1 a)
27. 187. § - Air. 139/A. § hatálvbelépését hatálybalépését
28. 195. § nyitó szövegrész következőrendelkezés következő rendelkezés
29. 210. § - Szt. 10. § (6) bekezdés b) pont a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói
30. 211. § - Szt. 16. § (4) bekezdés ésszerűség észszerűség
31. 222. § - Szt. 139. § (4) bekezdés figyelembe vételével figyelembevételével
32. 223. § (2) bekezdés - Szt. 152. § (4) kreditpont-értékét kreditpontértékét

bekezdés c) pont
33. 234. § nyitó szövegrész rendelkezés lép rendelkezések lépnek
34. 237. § - Kkt. 160. § (3) bekezdés három éves hároméves
35. 249. § (1) bekezdés nyitó szövegrész rendelkezés lép rendelkezések lépnek
36. 250. § (2) bekezdés a) pont abban azokban
37. 250. § (2) bekezdés c) pont bevándorlást a bevándorlást



56

38. 250. § (4) bekezdés 25 %-a. 25%-a.
39. 3. melléklet 4. pont- Szja tv. 11. számú 3 9vtsz. -alszám 39 vtsz.-alszám

melléklet II. fejezet 3. pont d) pont da)
alpont 5. pont

40. 3. melléklet 4. pont- Szja tv. 11. számú 70vtsz.-ből 70 vtsz.-ből
melléklet II. fejezet 3. pont d) pont da)
alpont 8. pont

41. 5. melléklet 1. pont nyitó szövegrész rendelkezés lép rendelkezések lépnek
42. 5. melléklet 1 pont - Tao. törvény 2. vsz.-ból vtsz.-ból

számú melléklet IV. rész a) pont 8.
alpont

43. 8. melléklet megjelölése 8 .. melléklet a 2018. évi 8. melléklet a 2018. évi
... törvényhez . .. törvényhez

44. 8. melléklet - Áfa tv. 3. számú Elő Élő
melléklet I. rész 21. pont

45. 8. melléklet - Áfa tv. 3. számú Elő Élő
melléklet I. rész 22. pont

46. 21. melléklet - Szt. 7. számú melléklet pénzeszközök" soron pénzeszköz" soron
16. pont

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet


