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Módosító javaslat

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „az
adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről" szóló T/l1621 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 . számú mellékletének 15 . pontjában az Szja tv. 1 . számú
mellékletének 8 .30. alpontja a következők szerint módosul :

„8.30. az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásról szóló törvényben
meghatározott gyermek, tanuló számára a - rá tekintettel a családok támogatásáról
szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult - szülő vagy a vele közös
háztartásban élő házastárs útján a tanév első napját megelőző 60 és az azt követő
30 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér
kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla
ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az
említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában [évi 17 ezer forint]
évente legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének 40
százalékának megfelelő értékig terjedően juttat (adómentes iskolakezdési
támogatás); a munkáltató, a bér kifizetője az adómentes iskolakezdési támogatás
összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel, valamint a magánszemély
útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k)
adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak)
feltüntetésével - nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához
való jog elévüléséig megőriz; az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség
értékhatárát meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetője által a
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szülővel vagy házastársával fennálló jogviszonyára tekintettel az említett
feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek juttatott
támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének
minősül;"

INDOKOLÁS

Az évenkénti módosítgatás helyett célszerű az adómentes juttatás összegét a
minimálbért meghatározott százalékában meghatározni .

Budapest, 2004 . október 13 .

Táliai András
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