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Az Oktatási és Tudományos Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1)

bekezdése alapján a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XCY.

törvény módosításáról szóló T/10138. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

Az Oktatási és Tudományos Bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának az alábbi módosítását

javasolja :

1 .§

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény (a továbbiakban :

törvény) 3 . §-ának [(2) bekezdés] helyébe a következő rendelkezés lép :

[„Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük

támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény 3. §-a szerint mikrovállalkozásnak

minősülő gazdasági társaság, valamint a társasági és osztalékadóról szóló 1996 . évi

LXXXI. törvény 4. § 28. c) pontja szerinti feltételeknek megfelelő gazdasági

társaság."]

„3 •§

(1) A járulék megfizetésére kötelezett- a (2)-(3)bekezdésben foglalt kivétellel-a belföldi

székhelyű, a számvitelről szóló 2000 . évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági

társaság ."

(2) Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3 . (2)-(3)bekezdése szerint kis- vagy

mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, valamint a Magyar Nemzeti Bank,
valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, az Igazságügyi

Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és annak a

fogvatartottak foglalkoztatását végző jogutódja .



(3) Nem köteles járulékot fizetni acégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított

gazdasági társaság és annak előtársasága .

(4) A járulék kötelezettség megállapításánál, az üzleti év első napján fennálló állapot az

irányadó."

Indokolás :

A Kormány támogatta a T/10138/16. számon előterjesztett módosító javaslatot, melyben

figyelembe véve a 2004. évi 1 . negyedévi bevallások alapján megfizetett járulék összegeket,

mentesültek a j árulék fizetési kötelezettség alól, azokat a kisvállalkozások, akiktől származó
bevétel elenyésző, mindemellett számukra a mentesítés jelentős adóterhelés csökkenést

eredményez .. E javaslat jogtechnikai pontosítását tartalmaz .

A jelenleg hatályos szabályozás koncepciója a járulék alap megállapításánál a helyi adókról

szól 1990. évi C. törvény adóalap megállapításra vonatkozó rendelkezéseivel azonos módszert

alkalmaz. A teljes összhang megteremtése érdekében szükséges azokat a szerzeveteket is

mentesíteni a j árulék fizetési kötelezettség alól, melyek a helyi adónak nem alanyai és ezért az
adójárulék) alapot nem határozzák meg, sőt néhány esetben nem is meghatározható .

Budapest, 2003 . szeptember 14 .
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