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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 :

1 . A törvényjavaslat 16 . §-ának (2) bekezdésében elmarad az Szja tv. 69. §-a (1)
bekezdésének m) pontját megállapító szövegrész :

„(2) Az Szja tv. 69. §-a (1) bekezdésének j)-m) pontja helyébe a következő [j)-
o)] rendelkezések lépnek :

/Természetbeni juttatás/

[m) a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított,
úthasználatra jogosító bérlet, jegy, valamint mobil rádiotelefon-szolgáltatás
esetében a magáncélú használatra tekintettel keletkező adóköteles bevétel ; a
magáncélú használat adóköteles bevételének meghatározására választható a
kifizetőt az említett juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásból a hivatali,
üzleti használat tételes elkülönítésével a magánhasználatra jutó rész
megállapítása, vagy az előzőek hiányában a kifizetőt a juttatással,
szolgáltatással összefüggésben terhelő kiadás 50 százaléka számít adóköteles
bevételnek;]
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2. A törvényjavaslat 298 . §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel, és
egyidejűleg a § későbbi bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik :

„(4) E törvénynek az Szja tv. 1 . számú mellékletének 8 .34 . alpontját
megállapító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de előírásait bármely
korábbi időpontban megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre is
alkalmazni kell ."

3 . A törvényjavaslat 1. számú melléklete kiegészül a következő, az Szja tv. 1 .
számú melléklete 8.34. alpontját megállapító új 17 . ponttal, és egyidejűleg a
Javaslat melléklete későbbi pontjainak számozása értelemszerűen változik :

„17. AzSzja tv.1 . számú mellékletének8 . pontja kiegészül a következő 8 .34 .
alponttal :

/Atermészetbeni juttatásokközül adómentes :/

„8.34. akifizető vagy más személy által előfizetőként, vagy bármely más
jogcímen használt, igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás (így
különösen helyhez kötött telefonszolgáltatás és mobil rádiótelefon-szolgáltatás)
magáncélú használatára, igénybevételére tekintettel keletkező bevétel .""

INDOKOLÁS

A cégtelefonok adóztatására vonatkozó kormányzati elképzelésekkel kapcsolatos
elutasító álláspontját az Országgyűlés már az év elején egyértelműen
kinyilvánította . E vélemény szerint nincs helye ezen „jövedelmek" adóztatásának,
hiszen az ellentétes az ésszerűség követelményével .

A Javaslat szerinti szabályozás nem rendezi egyértelműen a vezetékes telefonok
használatának kérdését sem, amely - értelmezés függvényében - lehet adómentes
(mint a munkavégzés feltételeként meghatározott szolgáltatás), lehet
természetbeni juttatás (mint bizonyos feltételekkel biztosított kedvezményes,
ingyenes szolgáltatás) és lehet az összevont adóalapba tartozó jövedelem (ha nem
felel meg a természetbeni juttatás 2004-től hatályos feltételeinek) .

A felsorol indokok alapján egyértelműen ki kell mondani e jövedelem"
adómentességét.

Budapest, 2004 . október 13 .
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