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Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportj a

Dr. Szili Katalin

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 17 . pontjában az Szja tv. 1 . számú
melléklete 9.3 .3 . alpontját meghatározó szöveg elmarad .

[„9.3.3 . Amennyiben az e törvény 1. számú melléklet 2.7. alpontjában
említett cél megvalósítása a magánszemély és/vagy más magánszemély
által igénybevett, a következő források felhasználása terhére (is) szervezett
ügyletben történik

a) az adott ügyletben lakásszerzési kedvezmény érvényesítésével
ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,

•

	

adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás,
•

	

kamatkedvezménnyel nyújtott lakáscélú munkáltatói hitel,
•

	

lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított összeg,
•

	

a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján
nyújtott közvetlen támogatás,

f) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján
kamattámogatással folyósított kölcsön,

•

	

az e törvény szerint törlesztési adókedvezmény érvényesítésével
lakáscélú hitel,

Országgyúlés Hivatala

Irományszámö-j /4 2.412

Érkezett: 2004 O KT 13.

Módosító javaslat



akkor az adott ügyletben nem minősülhet adómentesnek a munkáltatói
támogatás azon része, amely ezen munkáltatói támogatás és az a) g)
pontban említett források együttes összegéből a 9 .3.2. alpontban említett
okiratok által igazolt összegek együttes értékét meghaladja ."]

INDOKOLÁS

A rendelkezés (amelyek például lakás-előtakarékossági szerződés alapján
folyósított összeg felhasználásával is megszerzett lakás esetén adókötelessé teszik
az egyébként adómentes munkáltatói hozzájárulást) súlyosan, ráadásul
indokolatlanul és többnyire ellenőrizhetetlenül korlátozzák az amúgy is egyre
kiszámíthatatlanabb lakástámogatási rendszert .

Érthetetlen például, hogy a kormányzat miért kívánja megakadályozni, hogy a
lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint támogatásra
jogosult (azaz a kormányzat álláspontja szerint is rászoruló) magánszemély a
munkáltatójától már adómentes támogatáshoz juthasson .

Budapest, 2004 . október 13 .
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