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Módosítóiavaslat

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 befizetésekróT' szóló T/11621 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 2 . §-ának (8) bekezdésében az Szja tv . 3. §-a 72 . pontjának h)
alpontja a következők szerint módosul :

„h) az amatőr vagy vegyes versenyrendszerben szervezett versenyen
közreműködő, a sporttevékenységet irányító személy (mérkőzésvezető) részére e
tevékenységével összefüggésben juttatott bevételnek a mérkőzésenként 5 ezer
forintot, de legfeljebb adóévenként az adóév első napján érvényes minimálbér
havi összegét meg nem haladó része, feltéve, hogy a mérkőzésvezető legkésőbb a
kifizetés időpontjában nyilatkozik arról, hogy az e bevételének megszerzése
érdekében felmerült költséget nem számolja el[,] és e bevételéből költséghányadot
[nem] sem von le[, azzal, hogy ilyen esetben az említett értékhatárt
meghaladó bevétel teljes egészében egyéb jövedelemnek minősül, míg a
nyilatkozat hiányában az adott bevétel adókötelezettségének jogcímét a felek
(a magánszemély és a bevételt juttató személy, valamint az említett személyek
és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés
körülményei alapján kell meghatározni] ;"

INDOKOLÁS

A Javaslat szerinti szabályozás nincs összhangban az egyéb jövedelemre irányadó
rendelkezéssel (Szja tv. 28. § (1) bekezdés), amely szerint a bevételnek nemcsak
az adóterhet nem viselő járandóság értékhatárát meghaladó része, hanem teljes
összege egyéb bevételnek minősül, ezért bizonytalanná teszi a jogalkalmazást .
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A Javaslatban megfogalmazott rendelkezés fennmaradó része olyan
előírást tartalmaz, amely a törvényben egyéb helyen (Szja tv . 2. § (6) bekezdés)
szerepel. Az amúgy is terjedelmes törvényt nem indokolt felesleges, külön
tartalmat nem hordozó rendelkezésekkel bővíteni .

Budapest, 2004 . október 13 .
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