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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/11621 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 4 . számú mellékletének 4 . pontjában az Szja tv. 11 . számú
melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezete 2 . pontjának e)-f)
alpontja a következők szerint módosul :

„4. Az Szja tv . 11 . számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai
Fejezet 3 . A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai pontjának e)~ú
alpontj a helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„e) Nem anyagi javak
[A nem anyagi javak közül a vagyoni értékű és más vagyoni jog beszerzési

árát 6 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni .] Azértékcsökkenési leírás
meghatározása érdekében a nem anyagi jószág beruházási költségét azokra az
évekre kell felosztani, amelyekben azt az egyéni vállalkozó vállalkozási
tevékenységéhez várhatóan használni fogja . A befejezett kísérleti fejlesztés
aktívált értékét 5 év, vaKy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni . Az elszámolási
időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy
meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell
meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni .

f) Az egyéni vállalkozó a következő tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírásának meghatározása érdekében az eszköz beruházási költségét azokra az
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évekre osztja fel, amelyekbenaztvállalkozói tevékenységéhezvárhatóan
használni fogj a:

fa)koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz ;
„fb)az ipari park közműnek minősülő (út, víz- és csatornaellátás, energiaellátás .,

távközlés célját szolgáló) tárgyi eszközei
fc)tenyészállat ;
fd)a kizárólag alapkutatáshoz, alkalmazott kutatáshoz vagy kísérleti

fejlesztéshez használt tárgyi eszköz ;
fe)a közúti személyszállításhoz használt autóbusz ;
Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként

elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz
használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező
nyilvántartásban rögzíteni."

INDOKOLÁS

A két jövedelemadó-törvény esetében indokolt az azonos, a Javaslat szerint csak a
társasági adó esetében módosuló szabályozás (Javaslat 6. számú melléklet 1 . pont)
biztosítása.

Az értékcsökkenési leírás alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
nem a beszerzési ár, hanem a beruházási költség (11 . számú melléklet IU2/c pont),
ezért ennek megfelelően indokolt a szövegezést módosítani .

A nem anyagi javak között olyan is szerepelhet, amelynek várható használati ideje
nem éri el a 6 évet (például egy 3 évre szóló szabadalom), ezért indokolatlan a 6
éves időkorlát. A számvitelről szóló törvény (az egyéni vállalkozó esetében
állományba vehető eszközök közül) csak a befejezett kísérleti fejlesztés aktívált
értékére határoz meg időbeli korlátot, amely azonban eltér a Javaslat szerintitől
(Számv tv. 52. § (4) bekezdés), ezért indokolt az összhang megteremtése.

Budapest, 2004 . október 13 .
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