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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3620. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság  a  képviselői  módosító  javaslatokat  nem támogatta  és  további  módosításra  irányuló
szándékot sem fogalmazott meg. A Kormány képviselője a képviselői módosító javaslatokkal nem
értett egyet.

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. december 4-én lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/3620/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 2014-ben  kezdődő  adóév  utolsó  napjáig  keletkezett,  és  az  adóalapnál  még  nem
érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint
írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2030. december 31. napját magában
foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/3620/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[2. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

2. §

Az  egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulásról  szóló  2005.  évi  CXX.  törvény  3.  §  (4)
bekezdés d)  pont da)  alpontjában a „250 millió  forint” szövegrész helyébe az „500 millió
forint” szöveg lép.]
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/3620/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (4) bekezdés
d) pont da) alpontjában a „250 millió forint” szövegrész helyébe  [az „500]a „150 millió forint”
szöveg lép.

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