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Napirend:

1. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1447. szám - Lázár

János (Fidesz) képviselő önálló indítványa - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,

valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám - bizottsági

módosító javaslat benyújtásának kezdeményezése első helyen kijelölt bizottságként)

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalrólszóló törvényjavaslat (T/1377. szám - bizottsági

módosító javaslat benyújtásának kezdeményezése első helyen kijelölt bizottságként)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Arnóth Sándor (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz),

Balla György (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Dankó Béla (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP),

Márton Attila (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) Magyar Annának (Fidesz).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 07 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
esetét kívánok, képviselőtársaim. Délutáni ülésünket megnyitom. A jelenléti ív szerint, a
helyettesítéseket is figyelembe véve a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirendi ajánlásunk a délelőtt ismertetetthez képest bővült két ponttal, az
adótörvényekkel kapcsolatban is érkeztek indítványok. Kérdezem képviselőtársaimat,
elfogadják-e a napirendi javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Tizennégy. Köszönöm szépen. A bizottság elfogadta a napirendjét.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása

Az 1. napirendi pontban egy kiegészítő ajánlást kell minősítenünk. Az 1. pontban
három független képviselő indítványa található. Nem látom itt egyik előterjesztőt sem, ezért
megkérdezem a kormány nevében jelen lévő Balog Ádám államtitkár urat, hogy miként
vélekedik az indítványról.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) Kettő. Ez
kevés az egyharmadhoz.

Következik a kiegészítő ajánlás 2. pontjában Nyakó István képviselő úr javaslata.
Ugyancsak nincs jelen az előterjesztő. Balog Ádám úr véleménye?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság véleménye? (Nincs jelentkező.)
Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Senki sem támogatja,
nincs egyharmad. Köszönöm.

Következik az ajánlás 3. pontjában Simon Gábor képviselő úr indítványa. Ő sincs
jelen. A kormány véleménye?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság véleménye? (Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Ki
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Senki sem támogatja, nem kapott egyharmadot sem.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi ponttal végeztünk.
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Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtandó
bizottsági módosító indítvány kezdeményezése

Következik a napirendi javaslat 2. pontjában az adó- és járuléktörvények satöbbi
tárgyában benyújtott, terjedelmes bizottsági módosító javaslat. Az a kérésem, hogy Balog
Ádám államtitkár úr szíveskedjék ezt részletesebben megindokolni, értelmezni.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. A
módosítás azokat a pontokat tartalmazza, amelyeket az elmúlt hetekben különböző
szervezetekkel, az OÉT-tel, más érdekvédelmi szervezetekkel megbeszélve módosításra
alkalmasnak találtunk. Itt kiemelném a fontosabb változásokat.

Az szja-törvénybe visszahelyeztünk bizonyos kedvezményes juttatásokat. Megmaradt
az a rendszer, hogy alapvetően nem támogatja a törvény az ilyen természetbeni juttatásokat,
de a visszajelzések alapján bizonyos juttatásokat úgy ítéltünk meg, így például az utazáshoz,
kiküldetéshez kapcsolódó étkezést, csekély értékű ajándékot, a reklám célú szóróajándékot, az
iskolarendszerű képzést, a szövetkezeti közösségi alapból nyújtott nem pénzbeni juttatást,
hogy ezek valóban nem járnak igazából mérhető költségvetési kockázattal, de szükségesek
ahhoz, hogy azok, akik ezt eddig igénybe vették, továbbra is igénybe tudják venni. Tehát
ennek társadalmi hasznosságát elfogadtuk, ezért javasoljuk ezek visszahelyezését, illetve
pontosítását.

Fontos részei a módosító javaslatnak a miniszterelnök úr által a második akciótervben
megfogalmazott egyes pontok, így például a társasági adó feltöltési kötelezettségének emelése
(?), illetve a gyesről, gyedről visszatérő kismamák kedvezményes munkáltatói tb-zésének
lehetősége. Emellett néhány kisebb módosítás is van, például a hangoskönyvek áfájának
csökkentése és kedvezményes érték alá helyezése, ezt sokan kérték a szakmából, illetve
képviselők közül is, és tulajdonképpen költségvetési hatással nem jár. Elfogadtuk ennek
társadalmi hasznosságát is.

Volt még emellett a jövedéki adóról szóló törvényt érintő pontosítások és
egyszerűsítések, az EU-harmonizáció miatt szükséges miatt módosítások. Talán még
jelentősnek lehet kiemelni azt a néhány pontot, amelyeket a válságadótörvényhez nyújtottunk
be. Ezek csak könnyítések. Volt néhány olyan nem szándékolt következménye a
válságadóknak, amelyeket most megpróbálunk kezelni. Így például azt, hogy vannak olyan
energiaszolgáltatók, amelyek egészen kicsi mértékben végeznek ilyen tevékenységet, hogy az
árbevételük 1 százalékát sem éri el, de ezeket is az egész árbevételük után adózatta volna a
törvény. Így egy limitet húztunk, csak az 5 százaléknál magasabb arányú árbevételű

energiaszolgáltató tevékenységet végzőket fogja érinteni ez az adó. Emellett még számos
jogtechnikai, technikai pontosítás van ebben a javaslatban, amelyek azért szükségesek, hogy
egyértelműen pontosabban valósuljanak meg a szándékolt joghatások. Ezeket is az elmúlt
hetekben gyűjtöttük össze a különböző visszajelzésekből.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság véleményét. Van-e
észrevétel, kérdés. (Nincs jelentkező.) Akkor meg kell kérdeznem, hogy ezt kollektívan, saját
felelősségünkre benyújtjuk-e ezt az indítványt. Aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? Nincs. A bizottság egyhangúlag úgy döntött,
hogy a módosító indítványt benyújtja.

Kapcsolódik ehhez a törvényjavaslathoz egy másik módosító javaslat is. Kérdezem
ismét Balog Ádám úr véleményét.
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a
javaslatot.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: A kormány támogatja. Ismét megkérdezem a bizottságot, hogy benyújtjuk-e
ezt a módosító indítványt, aminek egyelőre száma nincs, de ha aláírtam, akkor lesz. Aki
egyetért vele, kérem, jelezze kézfelemeléssel! (Szavazás.) Aki nem ért egyet? Aki
tartózkodik? Egy tartózkodás mellett a bizottság egyetért azzal, hogy ezt az indítványt
benyújtsuk.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági
módosító indítvány kezdeményezése

Következik a 3. napirendi pontban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
törvényjavaslat, ami szintén a bizottsági módosító javaslat műfajába tartozik. Ismét
megkérdezem Balog Ádám államtitkár urat, egyetért-e a törvényjavaslat módosításában lévő

33 pontos korrekciós indítvánnyal.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a kormány támogatja az
indítványt.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság véleménye? (Nincs jelentkező.) Kérem,
aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs.
Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a javaslat beterjesztésével.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm szépen a kormány képviselőjének részvételét.

Az ülés bezárása

Egyebeket most kivételesen nem kívánok ismertetni, hogy 10-én lesz bizottsági ülés.
Egzakt időpontot nem tudok mondani arra vonatkozóan, hogy mikor lesz a legközelebbi
ülésünk, írásban, e-mailben vagy sms-ben közölni fogjuk. Köszönöm szépen. Mára befejeztük
ülésezésünket. Jó éjszakát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 21 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


