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Összegző jelentés

a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényjavaslathoz
(T/627.) 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  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 javaslatról  történő állásfoglalás mellett  a  Bizottság kormánypárti  frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

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

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. július 12-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a szociális hozzájárulási adóról szóló
T/627. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/627/7. 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:
Art.:  az  adózás  rendjéről  szóló  2017.  évi  CL.  törvény
Eho.  tv.:  az  egészségügyi  hozzájárulásról  szóló  1998.  évi  LXVI.  törvény
Innovációs  tv.: a  tudományos  kutatásról,  fejlesztésről  és  innovációról  szóló  2014.  évi  LXXVI.
törvény
Katv.:  a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.
törvény
Mt.:  a  munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény
Szja  tv.: a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény
Szocho.  tv.:  a  szociális  hozzájárulási  adóról  szóló  2018.  évi  ….  törvény
Tao.  törvény: a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény
Tbj.:  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  Szociális  hozzájárulási  adó (a  továbbiakban:  adó)  fizetési  kötelezettség  áll  fenn a  személyi
jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Szja  tv.)  szerint  összevont
adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem után.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  jövedelmeken  kívül  adófizetési  kötelezettség  terheli  a
tanulószerződés  alapján  ténylegesen  kifizetett  díjat,  az  ösztöndíjas  foglalkoztatási  jogviszony
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alapján  fizetett  ösztöndíjat  és  a  munkavállalói  érdekképviseletet  ellátó  szervezet  részére  levont
(befizetett) tagdíjat.

(3)  Az  (1)-(2)  bekezdés  szerinti  jövedelmen  kívül  adófizetési  kötelezettség  terheli  a
társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint biztosítottnak minősülő
személy  részére  juttatott  olyan  jövedelmet,  amely  a  Tbj.  4.  §  k)  pont  2.  alpontja  alapján
járulékalapot képez.

(4)  Az  (1)-(3)  bekezdésen  túl  adófizetési  kötelezettség  terheli  az  Szja  tv.  szerint  külön  adózó
jövedelmek közül

a) a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
b) a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §],
c) a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]

adóalapként meghatározott összegét.

(5) Az (1)-(4) bekezdésen túl adófizetési kötelezettség keletkezik
a) a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
c) az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
e)  az  Szja  tv.  1/B.  §  hatálya  alá  tartozó  természetes  személy  e  tevékenységből  származó
jövedelme,
f) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének
75 százaléka,
g) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4
százaléka

után.

(6)  Az  (1)-(5)  bekezdésben  meghatározott  jövedelem  után  a  szociális  hozzájárulási  adót  nem
pénzbeli juttatás esetén is meg kell fizetni.

(7) Adófizetési kötelezettség terheli az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni
vállalkozót (a továbbiakban: eva adóalany egyéni vállalkozó).

(8) Ha a természetes személy ugyanazon adómegállapítási időszakra Magyarországon adóztatható
és Magyarországon nem adóztatható jövedelmet is szerez, az adóalap megállapításánál az (1) - (3)
bekezdéseket  megfelelően  együttesen  kell  alkalmazni,  azzal  az  eltéréssel,  hogy a  (3)  bekezdés
alkalmazásakor az alapbér vagy más díjazás azon időszakra (naptári napokra) vonatkozó arányos
részét kell figyelembe venni, amelyben a jövedelem külföldön adóztatható.

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

3



Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  [Az (1)-(2) bekezdés ]Adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv.  szerinti  [jövedelmen kívül
adófizetési  kötelezettség  terheli  ]önálló  és  nem  álló  tevékenységből  származó  jövedelem
hiányában  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e
szolgáltatások  fedezetéről  szóló  1997.  évi  LXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Tbj.)  szerint
biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a Tbj. 4. § k) pont 2.
alpontja alapján járulékalapot képez.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  (1)-(3)  bekezdésen  túl  adófizetési  kötelezettség  terheli  az  Szja  tv.  szerint  külön  adózó
jövedelmek közül

a) a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
b) a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §],
c) a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]

Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összegét.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja esetében az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes
személy 1. § (1)-(3) bekezdés és az 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben
eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (a továbbiakban: [adó-fizetési]adófizetési felső
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határ).

(3) A fizetendő adó az adóalap után a kifizetéskor érvényes adómértékkel számított  [adóval]adó
(számított adó), csökkentve az adó fizetésére kötelezettet e törvény rendelkezése alapján megillető
adókedvezmények összegével.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1)  Adó  fizetésére  kötelezett  az  a  személy,  aki  az  Szja  tv.  szerint  nem önálló  tevékenységből
származó jövedelmet juttat (e bekezdés alkalmazásában ideértve a [belföldön állandó lakóhellyel,
szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel]külföldi kifizetőt). Amennyiben az Szja tv. szerinti nem
[rendelkező  kifizetőt  is,  a  továbbiakban:  külföldi  kifizető)]önálló  tevékenységből  származó
jövedelem külföldi kifizetőtől származik és a Tbj. szerint járulékalapot nem képez, az adó fizetésére
kötelezett személy a természetes személy.

(2)  Amennyiben  az  Szja  tv.  szerint  önálló  tevékenységből  származó  jövedelem  kifizetőtől
származik, az adó fizetésére kötelezett személy a kifizető (e bekezdés alkalmazásában ideértve a
külföldi kifizetőt). Amennyiben az Szja tv. szerinti önálló tevékenységből származó jövedelem nem
kifizetőtől származik, az adó fizetésére kötelezett személy a természetes személy.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8)  Több munkáltatóval  létesített  munkaviszony [a  munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.
törvény  (a  [továbbiakban.]továbbiakban: Mt.)  195.  §]  esetén  az  adókötelezettséget  az  adózás
rendjéről szóló törvény szerint meghatározott munkáltató teljesíti.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Nem esik  az  1.  §  (1)-(3)  bekezdés  szerinti  adófizetési  kötelezettség  alá  –  e  tevékenysége,
jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében –

c)  a  nemzetközi  szervezet  nemzetközi  szerződés  alapján  mentességet  élvező  tisztviselője,
alkalmazottja és vele közös háztartásban élő családtagja (házastárs, gyermek) részére kifizetett,
juttatott  bevétel,  feltéve, hogy  kiterjed  rájuk  a  nemzetközi  szervezet  szociális  biztonsági
rendszere;

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés új f) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

(2)  Nem esik  az  1.  §  (1)-(3)  bekezdés  szerinti  adófizetési  kötelezettség  alá  –  e  tevékenysége,
jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében –

f)  táppénz,  baleseti  táppénz,  csecsemőgondozási  díj,  gyermeknevelési  támogatás,
gyermekgondozási díj;

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Nem esik az 1. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alá  [a ]az Európai
Gazdasági  Térség  bármely  [EGT-államban]tagállamában működő,  a  tőkepiacról  szóló  törvény
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szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam
joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(6) A Tbj. szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett, az 1. § (5) bekezdés a)-d) pontja
szerinti  jövedelmet  és az Szja  tv.  szerint  egyéb jövedelemnek minősülő jövedelmet nem terheli
adófizetési kötelezettség.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az  egyszerűsített  vállalkozói  adó  alanyának  minősülő  egyéni  vállalkozót[,  valamint  a
mezőgazdasági őstermelőt] saját maga után havonta terhelő adó alapja:

T/627/7/11-12., 16-18. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
11., 12., 16., 17., 18. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2)  Az  egyszerűsített  vállalkozói  adó  alanyának  minősülő  egyéni  vállalkozót,  valamint  a
mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja:

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az adóalap megállapításának egyéni vállalkozóra[,
illetve őstermelőre] irányadó különös szabályai szerint meghatározott összeg.

T/627/7/11-12., 16-18. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
11., 12., 16., 17., 18. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Ha az egyéni vállalkozó egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága év közben megszűnik, a (2)
bekezdés  a)  [pont]pontja szerinti  adóalapot  törthónap  esetén  az  egyszerűsített  vállalkozói
adóalanyisága megszűnésének hónapjában napi arányosítással állapítja meg.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § új (6) és (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(6) A családi gazdaságok nyilvántartásában családi gazdálkodóként bejegyzett azon magánszemély,
aki  a  mezőgazdasági  termelő  tevékenység  tekintetében  az  egyéni  vállalkozói  nyilvántartásban
szerepel, az adóval kapcsolatos adókötelezettségeket az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok
szerint teljesíti.

(7) A (6) bekezdés szerinti adóalap csökkenti a mezőgazdasági őstermelőként az 1. § (1) és (5)
bekezdés f)-g) pont szerint fennálló adókötelezettség alapját.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

7. A mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja

7. §

(1) A Tbj. 30/A. § (1) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját
maga után havonta terhelő adó alapja az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál
figyelembe vett jövedelem, de legalább a minimálbér vagy, a Tbj. 30/A. § (3) bekezdés szerinti, a
magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg.

(2) A Tbj. 30/A. § (2) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági kistermelőt a saját
maga után havonta terhelő adó alapja a Tbj. 30/A. § (3) bekezdése szerinti, a magasabb összegű
társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg.

(3) A (2) bekezdés szerinti adóalap hiányában a Tbj. 30/A. § (2) bekezdés szerint járulékfizetésre
kötelezett mezőgazdasági kistermelőt a saját maga után terhelő adó alapja

a) az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
b) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének
75 százaléka,
c) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4
százaléka,

csökkentve a Tbj. szerinti járulékalapját képező összeggel.

(4) A Tbj. 30/A. §-a alapján járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga
után terhelő adó alapja

a) az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
b) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének
75 százaléka,
c) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4
százaléka.

(5) Az adóalapot az (1) bekezdés szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő e jogállással nem
rendelkezik  a  hónap  minden  napján,  vagy más  okból  nem minősül  az  adó  alanyának  a  hónap
minden  napján,  akkor  az  adó  alapja  az  összevont  adóalapba  tartozó  jövedelem,  de  legalább  a
mezőgazdasági őstermelői jogállása fennállása minden napjára számítva a minimálbér harmincad
része.

9



(6) Az adóalapot az (1)-(2) bekezdés szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő, az őt saját maga
után terhelő adó alapjának megállapításkor nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen

a)  táppénzben,  baleseti  táppénzben,  csecsemőgondozási  díjban,  gyermekgondozási  díjban
részesül;
b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül,
kivéve,  ha  a  gyermekgondozást  segítő  ellátás,  ápolási  díj  folyósítása  alatt  a  mezőgazdasági
őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja;
c) csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban
egyidejűleg részesül;
d) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;
e) fogvatartott.

Ezekben az esetekben az adó alapja a hónap többi napjára számítva az összevont adóalapba tartozó
jövedelem, az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő esetében az e tevékenysége alapján szerzett
jövedelmének 75 százaléka, a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó
őstermelő  esetében  bevételének  4  százaléka,  de  legalább  a  hónap  többi  napjára  számítva  a
minimálbér harmincad része.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot,
az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői
társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjára
tekintettel havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja legalább
az  adófizetési  kötelezettséget  eredményező  jogviszony  fennállása  minden  napjára  számítva  a
minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden
napján.

(2) Az egyházi jogi személyt az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyre tekintettel
havonta terhelő adó alapja a minimálbér. Az adó alapja az adófizetési kötelezettséget eredményező
jogviszony fennállása minden napjára számítva a minimálbér harmincad része, ha a jogviszony nem
áll fenn a hónap minden napján.

(3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5
százaléka. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább
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a minimálbér  112,5 százalékának harmincad része,  ha a természetes személy e  jogállással  nem
rendelkezik a hónap minden napján.

[(4) A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér. Az
adó  alapja  a  mezőgazdasági  őstermelői  jogállás  fennállása  minden  napjára  számítva  a
minimálbér harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap
minden napján, vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján.]

(5)  Az  [(1)-(4)](1)-(3) bekezdés  alkalmazásakor  az  egy  hónapra  fizetendő  adó  alapjának
megállapításkor a kifizető, valamint az egyéni vállalkozó[, a mezőgazdasági őstermelő] nem veszi
számításba a hónapnak azt a napját, amelyre a kifizető a tagjával  [fennáló]fennálló jogviszonya,
egyéni vállalkozói[, mezőgazdasági őstermelői] jogállására tekintettel e fejezet külön rendelkezése
alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása alól. Ilyen esetben az adó alapja a
hónap többi napjára számítva egyházi jogi személy[, valamint mezőgazdasági őstermelő] esetében
a minimálbér harmincad része,  más kifizető és egyéni  vállalkozó esetében legalább minimálbér
112,5 százalékának harmincad része.

T/627/7/11-12., 16-18. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
11., 12., 16., 17., 18. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1)  A kifizető  a  tagjával  (ideértve  az  egyházi  szolgálati  viszonyban  álló  egyházi  személyt  is)
fennálló jogviszonya alapján őt  terhelő adó alapjának,  az egyéni  vállalkozó[,  a  mezőgazdasági
őstermelő] az  őt  saját  maga  után  terhelő  adó  alapjának  megállapításkor  az  adóalap
megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak
azt a napját, amelyre a tagja, maga az egyéni vállalkozó[, a mezőgazdasági őstermelő]

T/627/7/11-12., 16-18. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
11., 12., 16., 17., 18. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A kifizető  a  tagjával  (ideértve  az  egyházi  szolgálati  viszonyban  álló  egyházi  személyt  is)
fennálló jogviszonya alapján őt  terhelő adó alapjának,  az egyéni  vállalkozó[,  a  mezőgazdasági
őstermelő] az  őt  saját  maga  után  terhelő  adó  alapjának  megállapításkor  az  adóalap
megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak
azt a napját, amelyre a tagja, maga az egyéni vállalkozó[, a mezőgazdasági őstermelő]

T/627/7/11-12., 16-18. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
11., 12., 16., 17., 18. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8)  A kifizető  a  tagjával  (ideértve  az  egyházi  szolgálati  viszonyban  álló  egyházi  személyt  is)
fennálló  jogviszonya  alapján  őt  terhelő  adó  alapjának  [megállapításkor]megállapításakor az
adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben - az (1)-(5) bekezdésben
meghatározottakon  túlmenően  -  nem veszi  számításba  a  hónapnak  azt  a  napját,  amelyen  tagja
kifizetővel  is  az  adóalap  megállapításának  különös  szabályai  hatálya  alá  tartozó  adófizetési
kötelezettséget  eredményező  jogviszonyban  áll,  vagy  egyéni  vállalkozóként  az  adóalap
megállapításának  különös  szabályai  hatálya  alatt  áll,  feltéve,  hogy a  kifizető  e  napot  a  taggal
fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó, illetve az egyéni vállalkozó e napot a saját maga után
fizetendő adó alapjának megállapításkor számításba veszi.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos [KSH
közlemény ]KSH-közlemény (FEOR-08)

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

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  E  §  alkalmazásában  [munkaerő-piacra]munkaerőpiacra lépő  az,  aki  az  állami  adó-  és
vámhatóság  rendelkezésére  álló  adatok  szerint  a  kedvezményezett  foglalkoztatás  kezdetének
hónapját  megelőző  275  napon  belül  legfeljebb  92  napig  rendelkezett  a  Tbj.  szerint  biztosítási
kötelezettséggel  járó  munkaviszonnyal.  E  szabály  alkalmazása  szempontjából  a  biztosítási
kötelezettséggel  járó  munkaviszonyba  a  csecsemőgondozási  díj,  a  gyermekgondozási  díj,  a
gyermekgondozást  segítő  ellátás  vagy  a  gyermeknevelési  támogatás  (e  §  alkalmazásában  a
továbbiakban együtt: anyasági ellátás)  folyósításának időszakát,  valamint a közfoglalkoztatásban
történő részvétel időtartamát nem kell beszámítani. A kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének
minősül  az  anyasági  ellátásban  részesült,  illetve  részesülő  természetes  személynek  a  korábbi
kifizetőjénél történő ismételt munkába állásának kezdete is.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (5) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(5) A kedvezményt a kifizető a feltételek fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.
Az igazolást a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az állami adó- és vámhatóság

a)  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  (a  továbbiakban:  Art.)  szerinti  biztosítotti  bejelentés
megtételét követően, hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig,
b) biztosítotti bejelentés hiányában a kifizető havi bevallásban tett kérelmére

állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.

[(5) A  kedvezményt  a  kifizető  a  feltételek  fennállásáról  kiállított  igazolás  birtokában
érvényesítheti. Az igazolást a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az állami
adó-  és  vámhatóság  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  (a  továbbiakban:  Art.)  szerinti
biztosítotti  bejelentés  megtételét  követően,  hivatalból,  a  foglalkoztatás  kezdő  időpontját
követő hónap 10. napjáig állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető
részére.]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A kedvezményt a kifizető a 10. §-ban előírt feltétel fennállásáról szóló igazoláson túl a legalább
három  gyermek  után  járó  családi  pótlékra  való  jogosultságról  szóló  igazolás  birtokában
érvényesítheti.  A családi  pótlékra való jogosultságról  szóló igazolást  a  kifizetőnek a  biztosítotti
bejelentéssel, illetve a 10. §-ban előírt feltétel fennállásáról szóló igazolás iránti kérelemmel együtt
benyújtott  és  az  állami  adó-  és  vámhatóság  által  továbbított  kérelmére  a  családtámogatási
feladatokat ellátó hatóság állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha

14



a) az (1) bekezdés a) [pont]pontja szerinti esetben a foglalkoztatott,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyéni vállalkozó,
c) az (1) bekezdés c) [pont]pontja szerinti esetben a tag,

megváltozott munkaképességű személynek minősül e § alapján.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a (3)
bekezdés  szerinti  megváltozott  munkaképességű  személyek  [ellátás]ellátásainak folyósítását
igazoló határozat birtokában érvényesítheti.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

(1)  A  közfoglalkoztatásról  és  a  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó,  valamint  egyéb  törvények
módosításáról szóló 2011. évi  CVI. törvény 1.  § (3) bekezdésében felsorolt  közfoglalkoztatót  a
közfoglalkoztatási  jogviszonyban  történő  foglalkoztatás  esetére  részkedvezmény  illeti  meg.  A
részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatott természetes személyt az adómegállapítási időszakra
megillető,  az  adó  alapjának  megállapításánál  figyelembe  vett,  a  közfoglalkoztatottat  terhelő
közterhekkel  és  más  levonásokkal  nem  csökkentett  közfoglalkoztatási  bér,  de  legfeljebb  a
közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után [az]a 2. § (1) bekezdése szerinti adó mértékének
50 százalékával megállapított összeggel.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 14. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

14. §

(1) Adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban
a)  doktori  (PhD)  vagy  ennél  magasabb  tudományos  fokozattal,  vagy  tudományos  címmel
rendelkező kutató, fejlesztő, vagy
b) a nemzeti  felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori  képzésben részt vevő hallgató vagy
doktorjelölt

munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő - kifizető, az őt a
munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

(2)  Az  adókedvezmény  összegét  a  kifizető  havonta,  az  adott  hónapban  fennálló  adófizetési
kötelezettséget  eredményező  munkaviszonyonként  külön-külön  kiszámított  részkedvezmények
összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő

a) az (1) bekezdés a) pont szerinti munkavállaló esetében a foglalkoztatott természetes személyt
(munkavállalót)  az  adómegállapítási  időszakra  megillető,  az  adó  alapjának  megállapításánál
figyelembe  vett,  a  munkavállalót  terhelő  közterhekkel  és  más  levonásokkal  nem csökkentett
(bruttó) munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel
megállapított összeggel,
b) az (1) bekezdés b) pont szerinti munkavállaló esetében a foglalkoztatott természetes személyt
(munkavállalót)  az  adómegállapítási  időszakra  megillető,  az  adó  alapjának  megállapításánál
figyelembe  vett,  a  munkavállalót  terhelő  közterhekkel  és  más  levonásokkal  nem csökkentett
(bruttó) munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50
százalékával megállapított összeggel.

(3)  Ha a  kifizető  a  foglalkoztatottat  az  adómegállapítási  időszak egy részében nem,  vagy nem
kizárólag  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  tevékenységnek  megfelelő  munkakörben
foglalkoztatta,  a  munkaviszony  alapján  ezen  adómegállapítási  időszakra  vonatkozóan
részkedvezményt nem érvényesíthet.

(4) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló munkaviszonya kezdődik vagy véget ér, a
részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

(5) E § alkalmazásában
a)  kutatóhely:  a  tudományos  kutatásról,  fejlesztésről  és  innovációról  szóló  törvény  (a
továbbiakban: Innovációs tv.) szerinti kutatóhely,
b) kutató, fejlesztő: az Innovációs tv. szerinti kutató, fejlesztő.
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T/627/7/27-28. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
27., 28. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 15. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

15. A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

15. §

(1)  Az a kifizető,  amelynek a saját  tevékenységi  körben végzett  kutatás-fejlesztési  tevékenység
közvetlen költségére tekintettel  a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített adóalap-
csökkentés eredményeként negatív adóalapja keletkezik, a társasági adóbevallás benyújtását követő
hónaptól  -  e  hónapot  az  érvényesítésre  nyitva  álló  időtartam  első  hónapjának  tekintve  -  az
adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyekre
tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

(2) Az adókedvezmény egyenlő a Tao. törvény 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített
adóalap-csökkentés eredményeként keletkező negatív adóalap 50 százalékának a Tao. törvény 19. §-
a szerinti adókulccsal számított összegével, de havonta legfeljebb a kutatás-fejlesztési tevékenység
közvetlen  költségei  között  megjelenő,  munkaviszonyban  foglalkoztatott  természetes  személyek
vonatkozásában, az e fejezet alapján érvényesített kedvezmények után fennmaradó, az e § szerinti
adókedvezmény nélkül számított adókötelezettség összegével.

(3) Az adókedvezmény az érvényesítésének első hónapjától számított 12 hónapig vehető igénybe.

(4) Az adókedvezmény az alábbi feltételek együttes fennállása esetén érvényesíthető:
a)  a  kifizető  Tao.  törvény  szerinti  összes  bevételének  40  százaléka  a  negatív  adózás  előtti
eredmény  keletkezésének  adóévében  (a  továbbiakban  e  §  alkalmazásában:  kedvezményezett
adóév) kutatás-fejlesztési tevékenységből származik;
b) a kifizető külső gyakorlóhelyként - kis- és középvállalkozás legalább egy fő, nagyvállalkozás
legalább öt fő - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási
intézménnyel  hallgatói  jogviszonyban  álló  személyt  legalább  egybefüggő  három  hónap
időtartamra fogad a kedvezményezett adóévben;
c) a kifizető által foglalkoztatott, az Innovációs tv. szerinti kutató-fejlesztők átlagos statisztikai
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állományi  létszáma  a  kedvezményezett  adóévben  az  ezen  adóévet  közvetlenül  megelőző
adóévhez képest legfeljebb 10 százalékos mértékben csökken.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt feltételek a kifizető tekintetében nem állnak fenn és a
kedvezményezett adóévben átalakulásra (egyesülésre, szétválásra) került sor, akkor a (4) bekezdés
szerinti feltételek teljesítése szempontjából a jogelőd teljesítményét is figyelembe lehet venni.

(6) Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adó- és vámhatóság az adókedvezmény
első igénybevételét követő harmadik naptári év végéig legalább egyszer ellenőrzi.

(7) E § alkalmazásában kutatás-fejlesztési tevékenység az Innovációs tv. szerinti kutatás-fejlesztési
tevékenység.

(8) Az e §-ban szabályozott adókedvezmény érvényesítése nem zárja ki az e fejezetben szabályozott
más kedvezmények igénybevételét.

T/627/7/27-28. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
27., 28. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1) Az [1. § (1)-(3) bekezdése szerint adófizetésre kötelezett ha]adót az Art. rendelkezései szerint
havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg

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

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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15. §

(1) Az 1. § (1)-(3) bekezdése szerint adófizetésre kötelezett ha
a) a munkaviszonyból;
b)  a  szövetkezet  és  természetes  személy  tagja  között  fennálló,  a  tag  részére  munkavégzési
kötelezettséget eredményező vállalkozási és megbízási jogviszonyból,
c) az a) pont alá nem tartozó, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű
társaság, a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői
társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja között fennálló, a tagnak a
jogi személy, az egyéb szervezet tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget
eredményező  tagi  jogviszonyból  (ideértve  a  nem  munkaviszony  keretében  ellátott  vezető
tisztségviselői jogviszonyt is);
d) az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég és természetes személy
tagja között fennálló tagi jogviszonyból;
e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszonyból;
f)  az  egyházi  jogi  személy és  az  egyházi  szolgálati  viszonyban álló  egyházi  személy között
fennálló jogviszonyból;
g) állami projektértékelői jogviszonyból;
h)  az  Szja  tv.  szerinti  nem  önálló  tevékenység  vagy  önálló  tevékenység  (ide  nem  értve  a
közérdekű  önkéntes  tevékenységről  szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó  közérdekű  önkéntes
tevékenységet, az egyéni vállalkozói tevékenységet, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, a
bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául
szolgáló,  az  a)-g)  pont  hatálya  alá  nem  tartozó  olyan  jogviszonyból,  amely  alapján  a
tevékenységet  Magyarországon  vagy  a  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló
közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik,

származó jövedelmet [juttat]juttató, az [adót az Art. rendelkezései szerint havonta megállapítja,
és  a  tárgyhónapot  követő  hónap  12-éig  bevallja  és  megfizeti]1.  §  (1)-(3)  bekezdése  szerint
adófizetésre  kötelezett.  Az  adó  összegét  természetes  személy  részére  kiállított  igazoláson  nem
tünteti fel. Amennyiben az adóalany természetes személy foglalkoztatására tekintettel kedvezményt
vagy támogatást  vesz  igénybe,  az  Art.  rendelkezései  szerinti  bevallási  kötelezettségét  úgy kell
teljesítenie,  hogy  a  bevallás  adataiból  a  kedvezmény  vagy  támogatás  jogcíme,  alapja  és  a
kedvezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(3) Amennyiben a jövedelem nem kifizetőtől, nem külföldi kifizetőtől származik vagy a juttatásból
az adó, az [adó-előleg]adóelőleg levonása nem lehetséges, az adó megállapítására és megfizetésére
a természetes személy kötelezett a [23]24. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az egyéni vállalkozó az adót az Art. rendelkezései szerint havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot
követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után
fizetendő  adót  a  tárgyévre  vonatkozó  bevallásában  vallja  be  és  a  bevallás  benyújtására  előírt
határidő  lejártáig  fizeti  meg. A kiegészítő  tevékenységet  folytató  egyéni  vállalkozó  az  adót  a
személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be és a tárgyévet követő év január 12-éig
fizeti meg.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fizetett adót az
Art. rendelkezései szerint havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és
fizeti meg. Ettől eltérően a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező,
vagy  közép-  vagy  felsőfokú  oktatási  intézményben  nappali  rendszerű  oktatás  keretében
tanulmányokat folytató eva [adózó]adóalany egyéni vállalkozó az adót negyedévente állapítja meg,
és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. §
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyilvántartást köteles
vezetni, amelynek alapján az adó alapja és összege, valamint az annak megállapításánál figyelembe
vett  mentesség  és  kedvezmény összege,  továbbá  az  adó  megfizetésének  napja  ellenőrizhető.  E
nyilvántartási kötelezettségét a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről
szóló  törvény szerinti  nyilvántartása  (könyvvezetése)  megfelelő  részletezésével,  más  kifizető  [a
személyi jövedelemadóról szóló törvény ]az Szja tv.  vagy az egyszerűsített  vállalkozói  adóról
szóló törvény rendelkezése alapján vezetett külön nyilvántartás révén teljesíti.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az 1. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő
adót évente, az adóévet követő év január 12-éig kell megfizetni. Ha a kamatkedvezmény [évközben
]év közben megszűnik, az adót a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: módosítás
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24. §

Az adó fizetésére kötelezett természetes személy [az adót előlegként, ](ide nem értve a 18. § (2)
bekezdésében  szabályozott  esetet)  az  [adóelőleg,  az  adó  ]adót  (adóelőleget)  a  személyi
jövedelemadó, a személyi jövedelemadó-előleg  megfizetésével egyidejűleg állapítja meg és fizeti
meg.  A tárgyévre  vonatkozóan az  állami  adó-  és  vámhatóság közreműködése  nélkül  elkészített
bevallásban  vagy  az  állami  adó-  és  vámhatóság  által  összeállított  adóbevallási  tervezet
felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell az előlegként megfizetett adót
elszámolni,  az  adóbevallás  benyújtásának  határidejéig  a  különbözetet  megfizetni,  és  a  bevallás
megfelelő  rovatában  lehet  a  túlfizetésként  mutatkozó  különbözet  összegéről  rendelkezni.  [Az
adóelőleg ]A személyi jövedelemadó előleg  megfizetésére nem kötelezett természetes személy az
adót a személyi jövedelemadó bevallásában vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított
adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban a bevallásra
előírt határidőig állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A  Tbj.  szerinti  foglalkoztató  az  adófizetésre  kötelezett  természetes  személytől  a
[magánszeméllyel ]természetes személlyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja [a]az
1. § (1)-(3) [bekezdés]bekezdése szerinti adó megfizetését és bevallását (ideértve az adó utólagos
megtérítését  is),  ha  a  természetes  személy  kifizetőnek  nem  minősülő  külföldi  személytől  a
foglalkoztatóval  fennálló  jogviszonyára  tekintettel  szerez  jövedelmet.  A  fizetési  és  bevallási
kötelezettség  átvállalásának  további  feltétele  a  természetes  személy  nyilatkozata  arról,  hogy  a
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja. Az átvállalt
kötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a természetes személy egyetemlegesen felelnek.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) és (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) Az 1. § (5) bekezdés a)-d)  [pontjai]pontja szerinti jövedelmek után a természetes személyt a
naptári  év  folyamán  mindaddig  terheli  az  adófizetési  kötelezettség,  amíg  a  kifizetőnek  nem
nyilatkozik, hogy elérte az adófizetési felső határt.

(2) A természetes személy nyilatkozhat arról, hogy az 1. § (1)-(3) [bekezdés]bekezdése és 1. § (5)
bekezdés a)-d)  [pontjai]pontja szerinti jövedelmeinek összege várhatóan eléri az adófizetési felső
határt. Ha az adófizetési felső határt az előzőek szerinti jövedelmeinek összege mégsem éri el, a
természetes személy az őt  terhelő adót  6 százalékkal  növelten,  a tárgyévre vonatkozó személyi
jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be, és a bevallás benyújtására előírt határidőig
fizeti meg.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Ha a természetes személy [a]az 1. § (5) bekezdés a)-d) [pontban]pontjában foglaltak szerint adó
fizetésére  kötelezett,  vagy  a  (3)  bekezdés  szerint  visszaigénylési  jogosultságát  gyakorolja,  az
adóévről  köteles  személyi  jövedelemadó  bevallást  benyújtani.  Nem kell  az  adót  a  természetes
személynek bevallania, ha a kifizető az adót levonta, és a természetes személy az Szja tv. alapján
nem köteles bevallás benyújtására.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § új 7. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

31. §

E törvény alkalmazásában:
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7. külföldi kifizető: a belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel
nem rendelkező személy;

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

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § új 8. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

31. §

E törvény alkalmazásában:
8.  mezőgazdasági  kistermelő:  az  Szja  tv.  szerint  mezőgazdasági  kistermelőnek  minősülő
természetes személy;

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

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § 9. pont a) alpont
Módosítás jellege: módosítás

31. §

E törvény alkalmazásában:
9. munkaviszony:

a) [a Munka Törvénykönyvében ]az Mt-ben meghatározott munkaviszony,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (2) bekezdés 3. pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Az Szja tv.
3. 29. §-ában az  [„egészségügyi ]„szociális hozzájárulási adó, a 19,5 százalékos egészségügyi
hozzájárulás” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (2) bekezdés 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szja tv.
6.  10.  számú  melléklet  II.  Az  egyéni  vállalkozói  tevékenység  megszüntetésével  összefüggő
bevételek fejezet 3. pontjában az „egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe [a „szociális ]
az „egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó” szöveg

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontjában a
„társadalombiztosítási  járulék,  szakképzési  hozzájárulás,  egészségügyi  hozzájárulás”  szövegrész
helyébe a „szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás” szöveg lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. §
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Módosítás jellege: elhagyás

[36. §

Az  Állami  Számvevőszékről  szóló  2011.  évi  LXVI.  törvény  12.  §  (1)  bekezdésében  a
„társadalombiztosítási  járulék,  egészségügyi  hozzájárulás”  szövegrész  helyébe  a  „szociális
hozzájárulási adó” szöveg lép.]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § 
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A szakképzési  hozzájárulásról  és  a  képzés  fejlesztésének  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLV.
törvény 4. § [(1a)-(1b)](1)-(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1a) A szakképzési  hozzájárulás  alapját  csökkenti  az  azon  foglalkoztatott  természetes
személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál
figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett
(bruttó) munkabérének összege,

a) de  legfeljebb  a  kedvezménnyel  érintett  munkavállalónként  havonta  a  minimálbér
összege,  amely  munkavállalók  munkaviszonyára  tekintettel  a  tárgyhónapban a  szociális
hozzájárulási  adó  alanya  a  munkaerőpiacra  lépő  munkavállalók  után  a  szociális
hozzájárulási adóról szóló 2018. évi … törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 10. §-a szerint
a foglalkoztatás első két évében
b) de  legfeljebb  a  kedvezménnyel  érintett  munkavállalónként  havonta  a  minimálbér
összege,  amely  munkavállalók  munkaviszonyára  tekintettel  a  tárgyhónapban a  szociális
hozzájárulási  adó  alanya  a  három  vagy  több  gyermeket  nevelő  munkaerő-piacra  lépő
személyek után a Szocho tv. 11. §-a szerint a foglalkoztatás első három évében
c) de  legfeljebb  a  kedvezménnyel  érintett  munkavállalónként  havonta  a  minimálbér
kétszeresének összege, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban
a  szociális  hozzájárulási  adó  alanya  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  után  a
Szocho tv. 12. §-a szerint

igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít.”]

„(1) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső, nem
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önálló  tevékenységből  származó  bevételből  az  adóelőleg-alap  számításánál  a  személyi
jövedelemadóról  szóló  törvény  rendelkezései  szerint  figyelembe  vett  jövedelem,  növelve  a
munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj összegével;
b)  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  rendelkezései  szerinti  adókötelezettség  alá  eső
önálló  tevékenységből  származó  bevételből  az  adóelőleg-alap  számításánál  a  személyi
jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem;
c) a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj;
d) a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási járadék;
e)  az  a)-b)  pont  hatálya  alá  tartozó  juttatás  hiányában  a  munkaszerződésben  meghatározott
alapbér  vagy  -  ha  a  munkát  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  végzik  -  a
szerződésben meghatározott díjazás; külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában alapbér: az
adott  munkakörben  foglalkoztatott  kiküldetését  megelőző  egy  évben  a  munkavállaló
teljesítményétől, ledolgozott munkaidejétől közvetlenül függő, a munkavállaló alapbérén vagy az
alkalmazott bérformán alapuló, a munkaszerződés alapján ténylegesen számfejtett  és kifizetett
munkabér (a statisztikai elszámolások szerinti törzsbér) havi átlagos összege, ennek hiányában a
tárgyhavi alapbér.

(1a) A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek
(munkavállalóknak)  a  szociális  hozzájárulási  adó alapjának megállapításánál  figyelembe vett,  a
munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének
összege,

a)  de  legfeljebb a  kedvezménnyel  érintett  munkavállalónként  havonta  a  minimálbér  összege,
amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó
alanya a munkaerőpiacra lépő munkavállalók után a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi
… törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 10. §-a szerint a foglalkoztatás első két évében
b) de  legfeljebb a  kedvezménnyel  érintett  munkavállalónként  havonta  a  minimálbér  összege,
amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó
alanya a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő személyek után a Szocho tv.
11. §-a szerint a foglalkoztatás első három évében
c) de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta a minimálbér kétszeresének
összege,  amely  munkavállalók  munkaviszonyára  tekintettel  a  tárgyhónapban  a  szociális
hozzájárulási adó alanya a megváltozott munkaképességű személyek után a Szocho tv. 12. §-a
szerint
d)  de legfeljebb a  kedvezménnyel  érintett  munkavállalónként  havonta 500 ezer  forint,  amely
munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya
a kutatók foglalkoztatása után a Szocho tv. 14. §-a szerint

igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1)  A kisadózó vállalkozások tételes  adójáról  és  a  kisvállalati  adóról  szóló  2012.  évi  CXLVII.
törvény (a továbbiakban: Katv.) 2. § 19-20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„19. kedvezményezett foglalkoztatott: a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi …. törvény
(a továbbiakban: Szocho. tv.)

a) 9. §-a szerinti személy,
b) 10. §-a szerinti személy,
c) 11. §-a szerinti személy,
d) 12. §-a szerinti személy;

20.  kedvezményezett  foglalkoztatott  munkabére  után  érvényesíthető  kedvezmény:
kedvezményezett foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb

a) a 19. pont a) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a
minimálbér 50 százaléka,
b) a 19. pont b) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a
minimálbér  a  foglalkoztatás  első  két  évében,  továbbá  személyenként  a  minimálbér  50
százaléka a foglalkoztatás harmadik évében,
c) a 19. pont c) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a
minimálbér  a  foglalkoztatás  első három évében,  továbbá személyenként  a  minimálbér  50
százaléka a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében,
d) a 19. pont d) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a
minimálbér kétszerese;”

(2) A Katv. 9. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók
mentesülnek  az  adóalanyiság  időszakában  az  adóalany  gazdasági  tevékenységével,  az  általa  a
bejelentett kisadózónak az adóalanyiság időszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített
kifizetésekkel,  más  juttatásokkal  és  a  bejelentett  kisadózónak  az  adóalanytól  a  tevékenységére,
tagsági  jogviszonyára  tekintettel  megszerzett  jövedelmével  összefüggő  alábbi  közterhekkel
kapcsolatos kötelezettségek alól:)

„c) a személyi jövedelemadó és járulékok megállapítása, bevallása és megfizetése;
d)  szociális  hozzájárulási  adó  és  a  szakképzési  hozzájárulás  megállapítása,  bevallása  és
megfizetése.”

[(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.
törvény  (a  továbbiakban:  Katv.)  9.  §  (1)  bekezdés  c)  és  d)  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
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„c) a személyi jövedelemadó és járulékok megállapítása, bevallása és megfizetése;
d) szociális  hozzájárulási  adó  és  a  szakképzési  hozzájárulás  megállapítása,  bevallása  és
megfizetése.”

(2) A Katv. 2. § 19-20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. kedvezményezett foglalkoztatott:  a szociális  hozzájárulási adóról  szóló 2018. évi  ….
törvény (a továbbiakban: Szocho. tv.)

a) 9. §-a szerinti személy,
b) 10. §-a szerinti személy,
c) 11. §-a szerinti személy,
d) 12. §-a szerinti személy;

20. kedvezményezett  foglalkoztatott  munkabére  után  érvényesíthető  kedvezmény:
kedvezményezett  foglalkoztatottanként  a  bruttó  munkabér  havi  összege,  de  havonta
legfeljebb

a) a  19.  pont  a)  alpontja  szerinti  kedvezményezett  foglalkoztatott  esetében
személyenként a minimálbér 50 százaléka,
b) a  19.  pont  b)  alpontja  szerinti  kedvezményezett  foglalkoztatott  esetében
személyenként a minimálbér a foglalkoztatás első két évében, továbbá személyenként a
minimálbér 50 százaléka a foglalkoztatás harmadik évében,
c) a  19.  pont  c)  alpontja  szerinti  kedvezményezett  foglalkoztatott  esetében
személyenként  a  minimálbér  a  foglalkoztatás  első  három  évében,  továbbá
személyenként a minimálbér 50 százaléka a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében,
d) a  19.  pont  d)  alpontja  szerinti  kedvezményezett  foglalkoztatott  esetében
személyenként a minimálbér kétszerese;”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (3) bekezdés - Katv. 20. § (2) bekezdés c) és d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Katv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E fejezet alkalmazásában személyi jellegű kifizetésnek minősül
c) a Szocho. tv. 1. § [(3)](4) bekezdés a) pontja szerinti béren kívüli juttatás,
d) a Szocho. tv. 1. §  [(3)](4) bekezdés b) pontja szerinti béren kívüli juttatásnak nem minősülő
egyes meghatározott juttatás.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 1-5. pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Hatályát veszti
1.  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  17.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  a  „vagy
egészségügyi hozzájárulás” szövegrész;
2. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés
a) pont ad) [pontjában]alpontjában az „(ideértve az egészségügyi hozzájárulást)” szövegrész;
3. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1c) pontjában
az „egészségügyi [hozzájárulás” ]hozzájárulás és” szövegrész;
4.  az  Önkéntes  Kölcsönös  Biztosító  [Pénztárakról1993]Pénztárakról  szóló  1993.  évi  XCVI.
törvény  46.  §  (3)  bekezdésben  a  „,  valamint  az  Eho.  tv.  szerint  százalékos  egészségügyi
hozzájárulás fizetési kötelezettség is” szövegrész;
5.  a  tisztességtelen  piaci  magatartás  és  a  versenykorlátozás  tilalmáról  szóló  1996.  évi  LVII.
törvény 42. § (3) bekezdésében [a]az „egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;

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

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Hatályát veszti
7. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

a) 79. § (4) bekezdésében [a]az „az egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;
b) 103. § (2) bekezdés c) pontjában [a]az „egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/627/7/52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Hatályát veszti
9.  az  egyszerűsített  foglalkoztatásról  szóló  2010.  évi  LXXV.  törvény  8.  §  (3)  bekezdés  b)
pontjában [a]az „egészségügyi hozzájárulás-fizetési” szövegrész;

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