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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 16 . pontjában az Szja tv. 1 . számú
mellékletének 8 .33. alpontja a következők szerint módosul :

„8.33 . a munkavállaló részére - figyelemmel a 9.4. alpontban foglaltakra is - a
munkáltató [által] (ideértve a munkáltató cégben közvetlenül vagy közvetve
többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tagotjneka társasági adóról
és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozását, költségvetési
szerv esetében a felügyeleti szervet és a Miniszterelnöki Hivatal Központi
Szolgáltatási Főigazgatóságát is) által a tulajdonában álló, [a cégcsoportjának
tulajdonában álló, a] vagy vagyonkezelésében lévő belföldi üdülőben., vagy [a]
szakszervezet által [a] belföldi üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás révén
juttatott bevételből évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév első napján
érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó rész[;]., feltéve, hogy a
munkáltató, illetve a szakszervezet üdülési csekk formájában az adóévben nem
nyújt ugyanazon magánszemélynek adómentes természetbeni juttatást ; [azzal,
hogy] a rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a
munkavállaló és az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a
szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató,
továbbá - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e szolgáltatást -
a nyugdíjban részesülő magánszemély és annak közeli hozzátartozója is ."
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INDOKOLÁS

A polgári jog szabályai szerint csak meghatározott személy lehet tulajdonos, a
cégcsoport nem rendelkezik jogi személyiséggel, ezért tulajdona sem lehet . A
rendelkezés célszerű a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
kapcsolt vállalkozásokra utalni, mivel az adózás rendjéről szóló törvénynek a
bejelentésre vonatkozó szabályai szerint az állami adóhatóság ezekről rendelkezik
adatokkal .

Budapest, 2004 . október 13 .

Tállai András
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