
Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló T/11621 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Bizottság a törvényjavaslat 2 . §-ának az alábbi új (3) bekezdéssel történő kiegészítését
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek a számozása
értelemszerűen változik) :

„(3) AzSzjatv. 3.&-ának19.pontfahelyébea következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában az egves fogalmak jelentése a következő.-1

„19. Mezőgazdasági kistermelő : az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e
tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 7 millió forintotnem haladja meg.""

2. A Bizottság a törvényjavaslat 298. § (2 bekezdésének az alábbi módosítást javasolja :

„(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv . [3. § 19. pontjában
a ,,, továbbá - az őstermelői tevékenység tekintetében - az a magánszemély, aki az adóév
utolsó napján a termőföldróZ szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül,
valamint e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő
családtagja, feltéve mindkét esetben, hogy az őstermelői tevékenységéből az adóévben
megszerzett bevétele a 6 millió forintot nem haladja meg" szövegrész,] 7 . §-a (1)
bekezdésének x) pontjában a „társadalombiztosítási" szövegrész, valamint a „biztosítási
jogviszonnyal kapcsolatos" szövegrész, 38 . §-a (9) és (10) bekezdésében az „(ennek
hiányában a természetes azonosító adatait)" szövegrész, 48 . §-a (12) bekezdésének b) pontja,
50. §-a (1) bekezdés c) pontjában „ az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései
szerint alanyi adómentes - és/vagy kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat -, feltéve,
hogy" szövegrész, 58. §-a (8) bekezdésében a „rendszeresen vagy" szövegrész, valamint a
„végzett tevékenység (gazdasági tevékenység) keretében" szövegrész, 63/A. §-a, 65 . §-a (1)
bekezdésének j) pontja, 1 . számú melléklete 2.1 . alpontjában a hiteltámogatás szóösszetételből
a „támogatás" szövegrész, 3. számú melléklete felvezető szövegének b) pontjában az „első
ízben történ<5" szövegrész, 3. számú melléklete II . Igazolás nélkül elszámolható költségek
Fejezetének 7 . pontja, 6. számú melléklete II . Mezőgazdasági őstermelői termékek és
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tevékenységek Fejezetének B) Növény, növényi termék pontja 19 . alpontjában a „2 litert
meghaladó kiszerelésben" szövegrész, 11 . számú melléklete II . Az értékcsökkenési leírás
szabályai Fejezete 2 . pontjának i) alpontjában a „mindkét esetben, feltéve, hogy a
magánszemély nem vesz igénybe a 13. számú melléklet 3. és/vagy 8. pontja szerinti
adókedvezményt" szövegrész, valamint a 13. számú melléklete 9. pontjának utolsó mondata ."

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a területalapú támogatás is bevételnek számít, és annak volumene
jelentősen növekszik, a támogatásból részesülők kikerülhetnek a kistermelői tevékenységet
folytató személyek köréből . Ennek elkerülését célozza az értékhatár növelése .

Budapest, 2004 . október 27 .
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