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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 4 . számú mellékletének 2 . pontja a következők szerint módosul :

„2 . Az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai
Fejezet 1 . Fogalmak pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„b)Anem anyagi javak fogalma

A nem anyagi javak közé [a tárgyi alakot nem öltő vagyoni értéket, vagyoni
jogot hordozó fogalomképes dolgok tartoznak] azok a forgalomképes, vagy
egyébként értékkel bíró jogok tartoznak, amelyek közvetlenül és tartósan (egy
évet meghaladó időtartamban) szolgálják a vállalkozási tevékenységet . Ilyennek
minősül különösen az említett feltételeknek megfelelő [a] vagyoni értékű jog, [a
más vagyoni jog (p1. az ] önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti
működtetési jog[)], [az üzleti vagy cégérték, a] és szellemi termék, valamint a
kísérleti fejlesztés aktívált értéke . A kísérleti fejlesztés aktívált értéke a kísérleti
fejlesztés folytatatása érdekében közvetlenül felmerült, vagyegyébként jellemző
mértékegység (p1. nap, m2, m3, munkaóra) segítségével a tevékenységre arányosan
felosztható, beruházási kiadásként elszámolt és nyilvántartásba vett költség(ek)
összege, ha a kísérleti fejlesztés eredménye várhatóan tartósan szolgálja a
vállalkozási tevékenységet[, amely közvetlenül és tartósan - legalább egy éven
túl - szolgálja a vállalkozási tevékenységet . A forgalomképesség azt jelenti,
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hogy a dolog szabadon átruházható, vásárolható és értékesíthető, vagyis a
mindennapi forgalom tárgya lehet) .

A szellemi termékek közé tartoznak a vállalkozási tevékenységet tartósan
szolgáló szellemi alkotások, mint

- a találmány,

- az iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom és az ipari minta,

- a védjegy,

- a szerzői jogvédelemben részesülő dolog,

- a szoftver termék,

- az egyéb szellemi alkotás (újítás, műszaki, gazdasági, szellemi szolgáltatás
stb .),

- a jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált javak közül a
know-how és a gyártási eljárás ."

INDOKOLÁS

A dolog jellemzően tárgyi alakot ölt, ezért a „tárgyi alakot nem öltő dolog"
kifejezés általában önellentmondást hordoz .

Nem minden, az anyagi javak közé tartozó jog forgalomképes (például a
haszonélvezet forgalomképtelen, mégis értékkel bír) .

Üzleti vagy cégérték az egyéni vállalkozó esetében (mivel egyéni vállalkozóként
részesedéssel nem rendelkezhet) elképzelhetetlen, ezzel szemben indokolt a
kísérleti fejlesztés aktívált értékét meghatározni .

A forgalomképesség nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami szabadon
átruházható, hiszen a polgári jogi szabályok ismerik a korlátozottan
forgalomképes dolgokat is . A forgalomképesség egyébként is egy közhasználatú
jogi kategória, ezért magyarázata felesleges . Ezt bizonyítja, hogy a személyi
jövedelemadóról szóló törvény más törvényhelyei (például 4 . §-ának (2)
bekezdése) e fogalomra vonatkozó meghatározást nem tartalmaznak .

Budapest, 2004 . október 13 .

Tállai András
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