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Bizottsázi módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

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

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

törvény módosításáról szóló T/10138. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. Az Oktatási és Tudományos Bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának az alábbi módosítását

javasolja :

2.§

A törvény 4 . §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(3) A járulék éves bruttó összegéből - e törvényben meghatározott körben és mértékig -

levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett, kutatás-fejlesztési

tevékenység közvetlen költsége, [valamint] a számára költségvetési gazdálkodási rendben

működő, illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1)

bekezdésében meghatározott szervezetek[ől] és a számvitelről szóló 2000 . évi C. törvény

hatálya alá tartozó gazdasági társaság által végzett kutatási-fejlesztési tevékenység ellenértéke,

valamint a számára külföldi székhelyű kapcsolt vállalkozás által végzett kutatási-fejlesztési

tevékenység ellenértéke, a külföldi kapcsolt vállalkozás számára belföldi által végzett kutatás-

feilesztési tevékenvség erejéig . Nem tekinthető a gazdasági társaság saját tevékenységi

körében végzett kutatási-fejlesztési tevékenység közvetlen költségének a számvitelről szóló

2000. évi törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság számára végzett, továbbá a külföldi

székh 1 " ka csolt vállalkozás számára ve zett kutatás-fe*lesztés közvetlen költsé e a

külföldi kapcsolt vállalkozás által a számvitelről szóló 2000 . évi C . törvény alá tartozó

gazdasági társaság részére végzett kutatás-fejlesztési tevékenység ellenértékének erejéig . A

levonható költségeket mind a saját szervezetben végzett, mind a vásárolt kutatás-fejlesztés

esetében csökkenteni kell a levonásnál figyelembe vett költségek fedezetéül szolgáló, az

államháztartás valamely alrendszeréből nyújtott támogatással .



Z Az Oktatási és Tudományos Bizottság a törvényjavaslat új 10.§sal történő kiegészítését

javasolja :

(A javaslat elfogadása esetén a további szakaszok számozása értelemszerűen változik .)

(A javsalatt összefügg az 1. Pontban részletezett javaslattal.)

10.§

A törvény 12 . &-ónak (3) bekezdése a következőfl ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában/

uf) Kapcsolt vállalkozás :a számvitelről szóló 2000 . évi C. törvény, vagy a társasági adóról és

osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény alapión kapcsolt vállalkozásnak minősülő

gazdasági társaság."

Indokolás :

A járulék szabályozás célja, hogy azon gazdálkodók, akik maguk nem végeznek kutatási és
innovációs tevékenységet, azok a járulékrendszeren keresztül tegyék ezt meg .

A jelenleg hatályos szabályozás szerint azonban azon vállalkozások, akik vállalat csoporton

belül elkülönített szervezetben végzik a kutatási és innovációs tevékenységet hátrányba
kerülnek, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint járulék fizetési kötelezettségük keletkezik .

A módosító javaslat célja, hogy a hátrányos megkülönböztetés megszüntetésével egyaránt
ösztönözze a vállalkozások magyarországi gyártási tevékenységét és a magyarországi kutatási

és innovációs tevékenységét, függetlenül attól, hogy a tevékenység több gazdasági társaságban

valósul meg.

Budapest, 2003 . szeptember 14 .
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