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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 befizetésekrőP' szóló T/l1621 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 298. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) E törvény hatályba lépésével egyidejáleg hatályát veszti az Szja tv. 3 . §-a
19. pontjában a ,,, továbbá - az őstermelői tevékenység tekintetében - az a
magánszemély, aki az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti
családi gazdálkodónak minősül, valamint e magánszemélynek a családi
gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, feltéve mindkét
esetben, hogy az őstermelői tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 6
millió forintot nem haladja meg" szövegrész, 7 . §-a (1) bekezdésének x)
pontjában a „társadalombiztosítási" szövegrész, valamint a „biztosítási
jogviszonnyal kapcsolatos " szövegrész[, 38 . §-a (9) és (10) bekezdésében az
„(ennek hiányában a természetes azonosító adatait)" szövegrész,] 48 . §-a (12)
bekezdésének b) pontja, 50. §-a (1) bekezdés c) pontjában az „az általános
forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint alanyi adómentes - és/vagy
kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat -, feltéve, hogy" szövegrész,
58 . §-a (8) bekezdésében a „rendszeresen vagy" szövegrész, valamint a „végzett
tevékenység (gazdasági tevékenység) keretében " szövegrész, 63/A . §-a, 65. §-a (1)
bekezdésének j) pontja, 1 . számú melléklete 2 .1 . alpontjában a hiteltámogatás
szóösszetételből a „ támogatás " szövegrész, 3 . számú mellékletee felvezető
szövegének b) pontjában az „első ízben történő " szövegrész, 3 . számú melléklete
II. Igazolás nélkül elszámolható költségek Fejezetének 7 . pontja, 6. számú
melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezete 2 . pontjának i)
alpontjában a „mindkét esetben, feltéve, hogy a magánszemély nem vesz igénybe a
13. számú melléklet 3. és/vagy 8. pontja szerinti adókedvezményt" szövegrészt,
valamint a 13. számú melléklete 9 . pontjának utolsó mondata."

Országgyűlés Hivatala

irományszám: t / iÁGe,U (Za3,

Érkezett: 2004 OKT 13,



INDOKOLÁS

A módosítás burkoltan tovább szűkíti a lakáscélú hitel törlesztőrészletéhez
kapcsolódó adókedvezmény igénybevételének lehetőségét . A hatályos
törvényszöveg szerint ugyanis a magánszemély akkor is érvényesítheti az
adókedvezményt, ha (bármely) adóstársa nem rendelkezik adóazonosító számmal
(ebben az esetben elegendő az adóstárs természetes azonosító adatainak
feltüntetése) . A módosítás révén például az adóazonosító számmal bármely ok
miatt nem rendelkező adóstársak vagy kénytelenek adóazonosító számot kérni,
vagy adóstársuk elveszíti az adókedvezmény érvényesítésének jogát (maguk
ugyanis adóazonosító szám hiányában nyilvánvalóan nem rendelkeznek
adóköteles jövedelemmel, azaz adókedvezményt nem is érvényesíthetnének) .

Budapest, 2004 . október 13 .

állai András
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