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Az Qrs7'ggyülűs Kulturális és sajtó bizottsága

urszaggyúlés Hivatala

Iar_ Szila Katalin
az Országgyülés elnöke részére
Helyben

t1 Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb
költsék esési befizetésekrnl szóló törvények módosításárul szóló T/11621. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslatot

nyuJtJu be .

1 .

A Javaslat 4. számú mellékletében foglaltakat az alábbi új 2 . ponttal javaslom kiegészíteni, egyúttal a
mcI l 5klet ezt követő eredeti pontjainak számozása értelemszerűen módosul :

2 =A, . Szja tv 1 1 _ számú rxzclléklcte II. Az CrtukesSkkenési leírás szabályai FefezetEnelc 1 . Fogalmak a-pqujtLa
a következő af)alponttal egészül ki :

aF)kortárs kéuzámúvcszcti alkotás:a naptári év első napián élő művész kévzőmüvészeti,
alkotása_" „

2.
A Javaslat 4. számú mellékletében foglaltakat az alábbi új 3 . ponttal javasoljuk kiegészíteni, egyúttal a
melléklet ezt követő eredeti pontjainak számozása értelemszerűen módosul :

3 . ..Az Szia tv . 11 . számú melléklete 11 . Az értékcsökkenési leírás szabályai Feiezetének 2 . pontjának f.
alpc7ntja helyesbe a kővetkező rendelkezés lép :

"f l A bánvamiivelésre, ahulladéktárolásra igénybevett földterület, telek és a melioráció
kivételével nem s7.árnolható cl értékcst5kkcnési leirás af25ldtcrület, a telek, atelkesítés.az erdő. a
kévzőnzűvészeti alkotáskortársképzőművészeti alkotás kivételével)beszerzésiára. a z ekíállitási
költsége után_ Amennyiben a tárgyi eszknzökhöz telek istartozik, $ tegyek beszerzésikbltségét el
kellkülöníteni."

lrr>rninys m , TC,4 4 r,'24I --mg,
Étkezelt: 2004 oOKT 2 6.

Tisztelt Elnök Asszony!
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3.
A Javaslat 4. számú mellékletében foglaltakat az alábbi új S . ponttal javasoljuk kiegészíteni :

„ (5) A Szja tv 11 számú melléklete 11 Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezetének 3 A leírási kulcsok
jegyzéke és alkalmazásuk szabályai pontja az alábbi e) alponttalegészül ki, egyí.Ittala fejeset eredetie)
alnontia fl alpontra változik :

.;e)Kortárs képzömüvészeti alkotást 5 évi vagy =nnál hossza,b idő alatt lehet leinni .„

4.
A Javaslat 298. §-ában foglalt hatályba léptető rendelkezéseket az alábbi (2) bekezdéssel javasoljuk
kiegcszitcni, egyúttal a paragrafus ezt követő eredeti pontjainak számozása értelemszerűen módosul :

2 E törvén 4. számú mellékletének 2 3 és 5
31-ét követően beszerzett kortárs képzőművészeti alkotások esetén alkalmazhatóak."

Általános indokolás

A jelenleg hatályos számviteli szabályozással összhangban a személyi jövedelemadóról szóló törvény
általános elvvel kimondja, hogy az egyéni vállalkozóknál : „nem számolható el értékcsökkenési leírás . . . a
képzÖl7fŰvéSzeti alkotás beszerzési ára után . .,", melynek oka az, hogy ezen eszközök értékttket megtartják,
vagy az esetleg növekszik is .

A kortárs magyar képrűművéscet más gazdasági szereplak általi támogatása, a kortárs képzőművészeti
alkotások forgalmának ösztönzése céljáb~l javasolt a kortárs képzaFíművészeti alkotásokra terv szerinti
értékestíkkcnési leírás elszámolásának lehetőségét megteremteni . Ezen kedvező lehetőség vonzóbbá tenné a
gazdasági szerepkők számára a kortárs képztmüvészeti alkotásokba történő befektetést, így bevonva őket a
kultúra finanszírozásába. A törvénymódosítás ezzel hozzájárulna a kormányprogramban foglalt azon
célkitűzés megvalósítására, miszerint a magán- és civilszférával együttműködésben teremti meg az állam a
kulturális értékek, szolgáltatások sokszinüségét, a Jelentős közvetlen anyagi ráfordításokat igénylő állami
beruházások mellett.

Költségvetési szempontbál az egyéni vállalkozók által kortárs képzőmüvészeti alkotások beszerzésére
fordított összeg értékcsökkenésének évi összege a mindenkori vállalkozói személyi jövedelemadó kulccsal
számított adóbevétel csörkkenését eredményezheti . Mindezt azonban tübbszZirSsen kompenzálja a
ku`pr(Sroüvúszeti alkotásokat terhelő általános forgalmi adóbevétel, illetve a müvészeket megillegi vételárból
szárinazó többlet személyi jövedelemadó és járulékbevételek . Mindezen tt5bbletbevéteiek sa alkotások
beszerzésének időpontjában merülnének fel, amíg az esetlégesen kieső vállalkozói személyi jövedelemadó-
bevétel csak a kcővetkező években, az elszámolt értékcsökkenés függvényében jelentkeznének ; igy a javasolt
törvénymódosítás költségvetési többletterhet nem eredményezne.

A javaslat megoldaná továbbá az e területen jelenleg létező jagbíronytalanságot is . Tekintettel ugyanis
arra, hogy a képzőművészeti alkotások fogalma egyetlen jogszabályban sem került definiálásra, a fenti
jogszabályi rész hatálya alá tartozó alkot-ások körét nem lehet egyértelműen meghatározni . A hétköznapi
szóhasználatban képzőmüvészet alatt azt a tevékenységet értjük, mely valamely tárgynak képszerü, tehát
szobrászati (képfaragás) és festészeti (képírás) ábrázolását állítja elő . Általánosabb értelemben, kifejezve az
előadó művészetekkel való ellentétét, összefogja mindama művészetek korét, amelyeknek alkotásait csakis
szemünkkel vesszük észre. Eszerint képzőmüvészet az építészet, szobrászat, festészet ás a hozzájuk csatlakozó
ipari és sokszorosító művészetek .
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]Ezek alapján azonban látható, hogy a képzőművészetinek minősülő alkotások nem feltétlenül képviselnek
tartós művészeti értéket, fgy nem általánosítható, hogy azok értéke nem csökken a későbbiek folyatnán, azaz
nem indokolt az értékcsökkenés elszámolásának teljes ktirü megtiltása . Fokozottan igaz ez a kortárs művészek
alkotásaira, amelyek későbbi értéke napjainkban nem, vagy nagy bizonytalansággal határozható meg . Csak a
hosszabb idő után állapítható az meg, hogy az adott művész alkotásainak értéke nó vagy azok értéktelennő
válnak .

Mindezeket figyelembe véve a javaslat a tárgyév első napján élő művészek alkotásai utáni értékcsökkenés 5
év vagy ennél hosszabb ídő alatti elszámolásának lehetőségét teremtené meg a személyi jövedelemadó törvény
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók részére.

Az egyenlő közteherviselés elve alapján a számviteli tőrvény hatálya alá tartozó gazdálkodók értékcsökkenési
leírás elszámolás rendjét is indokolt módosítani a fentiekkel tSsszhangban .

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Javaslat - egyéb jogszabályi meghatározás hiányában - definiálja a képzőművészeti alkotások fogalmát,
mely szerint a tárgyév első napján élő művészek alkotásai után számolható el értékcsökkenés .

A 2-3. ~-okhoz

A Javaslat az értékcsökkenési leírás elszámolását tiltó rendelkezések körében kivételként kezeli a kortárs
képzőművészeti alkotásokat, melyek értékcsökkenési elszámolás időtartamát 5 vagy ennél hosszabb évben
határozza meg.

Á 4. §-hoz

A Javaslat rendelkezéseit első ízben a 2004 . december 31-ét követően beszerzett kortárs képzíőművészeti
alkotásokra teszi lehetővé az értékcsökkenős elszámolását .

Budapest; 2004. aktóbor 26.

Pető Iván
elnök
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