
T111621/357 . szám

Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

ajánlása
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekróZ szóló törvények

módosításáról szóló T/11621 . számú törvényjavaslat

záró vitájához

(Együtt kezelendő a T/l 1621/348 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi
bizottság) megvitatta az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló
törvények módosításáról szóló, T/l1621/348 . számon beterjesztett egységes javaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott T111621,'349-356. számú zárószavazás előtti módosító
javaslatokat .

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2 . § (8) bekezdésében az Szja . tv. 3 . § 72 .
pontja f) alpontjának a következő módosítását javasolja :

/(8) Az Szja tv . 3 . §-a 72. pontjának e)J) alpontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő :

72 . Adóterhet nem viselő járandóság :/

T/11621zar.aoo



2

„e) a szakképző iskolai tanulót - jogszabályban meghatározott - tanulószerződés
alapján megillető pénzbeli juttatásnak a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló törvény melléklete szerint elszámolható része, továbbá a
szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulót a szakmai gyakorlat időtartamára
megillető díjazás havi összegének a hónap első napján érvényes havi minimálbér 15
százalékát meg nem haladó része ;/

'f) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatój [át] a részére

f) a felsőoktatásról szóló törvény szerint[i] az őt [juttatásként] megillet[i]ő [meg]
juttatásként kifizetett[ :]

- ösztöndíj,

- tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,

- a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege,

jb) [- a hallgató . részére] a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből
havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része[, valamint]

[- a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege] ;"

Indokolás : Lásd a T/11621/350/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2 . § (12) bekezdésében az Szja. tv. 3 . § 75 .
pontja b) alpontjának a következő módosítását javasolja :

/(12) Az Szja tv . 3 . §-a a következő 75 . ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő :/

„75 . A magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő
elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során
elszámolt éves összes jövedelme, az e fogalomra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában :
az említett összes (az összevont adóalapba tartozó és különadózó) jövedelem, azzal, hogy

a) a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e
tevékenységéből származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot
kell együttesen figyelembe venni;/

"b) nem kell beszámítani az ingatlan [nem üzletszerű] átruházásából származó, az
összevont adóalapba nem tartozó jövedelmet .""
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T/11621/350/18 ., 19 ., 20 ., 42 . és 43 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21 ., 24 ., 25 ., 50 ., 51 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/11621/350/2. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 14 . § (5) bekezdésében az Szja . tv. 49/B. §
(9) bekezdés a) pontjának és (10) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(5) Az Szja tv. 49/B. §-ának (8)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

„(8) Ha az egyéni vállalkozó külföldön is rendelkezik telephellyel (állandó bázissal),
akkor az (1)-(7) bekezdés szerint megállapított jövedelmet (vállalkozói adóalap) -
figyelemmel a (15) bekezdés rendelkezésére - úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a
külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalapot, ha nemzetközi szerződés így
rendelkezik .

(9) A vállalkozói személyi jövedelemadó a (8) bekezdés rendelkezése szerint
megállapított vállalkozói adóalap - ha nemzetközi szerződés rendelkezéséből következik, a
módosított vállalkozói adóalap - 16 százaléka . Ezt az adót legfeljebb annak összegéig
csökkentik

a) nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában külföldi telephelynek betudható
vállalkozói adóalap után az adóévben külföldön igazoltan megfizetett adó 90 százaléka, de
legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint kiszámított
adó; az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó az e rendelkezés alkalmazása nélkül, a b)
pontban foglaltak figyelembevételével megállapított vállalkozói személyi jövedelemadó
osztva a vállalkozói adóalappal ; e hányadost két tizedesre kerekítve kell meghatározni ; nem
vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely törvény, nemzetközi
szerződés rendelkezése, viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó
összegéből a magánszemély részére visszajár;

b) a 13. számú melléklet rendelkezései szerint megadott módon és feltételekkel,
valamint az átmeneti rendelkezések szerint a vállalkozói adókedvezmények, azzal, hogy az
ugyanazon beruházáshoz kapcsolódó több kedvezmény - ideértve a kisvállalkozói
kedvezményt is - esetén az egyéni vállalkozó választása szerint egy érvényesíthető ; a
kisvállalkozói kedvezmény és a 13. számú melléklet szerinti kisvállalkozások
adókedvezménye ugyanazon beruházásra egymás mellett is érvényesíthető .
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(10) A (9) bekezdés b) pontjának rendelkezését az egyéni vállalkozó azzal a
korlátozással alkalmazhatja, hogy a csökkentés mértéke nem lehet több a (9) bekezdés a)
pontjá[t]nak alkalmazása nélkül [is figyelembe véve] megállapított vállalkozói személyi
jövedelemadó[nak legalább a 30] 70 százaléká[t meg kell fizetnie]nál .""

Indokolás : Lásd a T/11621/352/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 17. § (1) bekezdés felvezető szövegének a
következő módosítását javasolja :

"17. § (1) Az Szja tv . 69. §-a (1) bekezdésének d)-[e)]g~ pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :"

Indokolás : Lásd a T/11621/350/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 22 . § (5) bekezdésében a Tao . 7. § (1)
bekezdése y) pontjának a következő módosítását javasolja:

/(5) A Tao . 7. §-ának (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki :

/Az adózás előtti eredményt csökkenti ://

"y) az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál - döntése szerint - a
(19)-(20) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve a foglalkoztatottak átlagos állományi
létszáma előző adóévhez, az adózó átalakulása esetén a jogelőd utolsó adóévéhez, előző
adóév hiányában nullához viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi
minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az adózó
foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben legfeljebb 5 fő és az
adózónak az adóév végén nincs köztartozása,"

Indokolás : Lásd a T/11621/350/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 56 . § (3) bekezdésében az áfa-törvény 33 . §
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(3) Az áfa-törvény 33 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(4) Helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64 .20.11 és 64.20.12),
mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64.20.13), továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú
adatátvitel (SZJ 64.20.16-ból) igénybevétele esetén az előzetesen felszámított adó 50
százaléka nem vonható le. Mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany akkor, ha a
szolgáltatás ellenértékének legalább 50 százalékát továbbértékesítési céllal, vagy a 8 . § (4)
bekezdése szerint számlázza tovább . [Ha az adóalany a szolgáltatás ellenértékének
legalább 50 százalékát nem számlázza tovább, olyan arányban mentesül a levonási
tilalom alól, amilyen arányban a szolgáltatást továbbértékesítési céllal szerzi be, vagy a
8. § (4) bekezdése szerint számlázza tovább .]"

Indokolás : Lásd a T/11621/350/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

7. Farkas Imre képviselő az egységes javaslatot új 74 . §-sal kiegészíteni javasolja (a
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

"74 . § A Fát. 7 . §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A gazdasági és közlekedési miniszter - az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóktól
ka ott a tár- évet me előző évre vonatkozó törtév esetén éves szintre átszámított adatai
alapján -határozza meg a helyi tömegközlekedésben, valamint a komp- és révközlekedésben
az ingyenes utazások után az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóknak járó fogyasztói
árkiegészítés éves összegét, amelyet évente a következő évi költségvetési irányelvekben
szereplő fogyasztói árindexszel valorizál . Havonta rendelkezik -külön jogszabály alapján- a
szolgáltatóként megállapított, az éves összegek 1/12-ed részének kiutalásáról .""

Indokolás : Lásd a T/11621/353 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 81 . § (1) bekezdésében a Rega. tv. 8 . § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/81 . § (1) A Rega-tv. 8 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(1) Az adó összegét a gépjárművek egyes kategóriájában e törvény melléklete
határozza meg. A 4. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti esetben az adó összege a mellékletben
meghatározott összegek 1,25-szöröse ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

9. Az Előterjesztő az egységes javaslat 129 . § (2) bekezdésében a Jöt. 114 . § (4)
bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolja :

"(2) A Jöt. 114 . §-ának (4) bekezdése [az alábbiakkal egészül ki] helyébe az alábbi
rendelkezés lép :

„(4) A jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és más
gazdálkodó szervezet [a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959 . évi IV .
törvény 685. § c) pont], amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
tevékenységet folytat, a (3) bekezdés szerinti bírságalap ötszörösének, kereskedelmi
mennyiség esetében tízszeresének megfelelő mértékű jövedéki bírság fizetésére köteles . A
jövedéki bírság legkisebb összege 100 ezer forint. Nem vethető ki jövedéki bírság a külön
jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezőgazdasági felhasználóra, ha az általa felhasznált
gázolaj jövedéki adójának visszatérítését a vámhatóság kiutalás előtt ellenőrizte .""

Indokolás : Lásd a T/11621/350/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

10. Az Előterjesztő az egységes javaslat 151 . §-ában a Htv. 39/D. § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(2) Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami
támogatás igénybevételével jött létre . E bekezdés alkalmazásában állami támogatás a
Munkaerőpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely
létesítése ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja



11. Szabó Lajos képviselő az egységes javaslatot új 157. §-sal kiegészíteni javasolja
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

"157. $ Az Itv. 18 . ~-a (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki :

/Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki ./
az érték a ír öröklési szerződéssel való megszerzése .""

T/1 1621/351/2 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/351/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egtiyetért

12 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 173. §-ának az elhagyását javasolja (a
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

"[Az Itv. a 80 . § után a következő 80/A. §-sal egészül ki :

„80/A . § (1) Az e törvény III. részében előírt vagy megfizetett eljárási illeték - ide
nem értve a cégeljárásért fizetett illetéket - a (2) bekezdésben meghatározott mérték
szerinti törlésének, illetve visszatérítésének van helye, ha az eljáró hatóság vagy bíróság
a rá irányadó eljárási szabályokban, és napokban meghatározott határidőt az ügyfélnek,
vagy peres félnek fel nem róható módon mulasztja el .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a törlés illetve visszatérítés
mértéke, a jogszabályban előírt, vagy annak megfelelően megfizetett illeték fele . Ha a
hatóság, vagy bíróság mulasztásának mértéke az elmulasztott határidő kétszeresét
meghaladja, úgy a felszámítható, vagy megfizetett teljes illeték törléséről, illetve
visszatérítéséről kell intézkedni .

(3) Az e § alapján törölt, vagy visszafizetett illetékről az eljáró hatóságnak
hivatalból kell intézkednie az eljárása befejezésekor . A hivatalból történő intézkedés
hiányában, az illeték lerovására illetve megfizetésére kötelezett fél illetékmentes kérelme
alapján, a hatóság, vagy a bíróság vezetője a kérelem benyújtásától számított 15 napon
belül intézkedik. A mulasztó hatóság vagy bíróság a saját költségvetésének terhére
köteles az illetéket törölni vagy visszatéríteni ."]"
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T/11621/350110 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

13. Az Előterjesztő az egységes javaslat 176. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni
javasolja :

"176 . § (fl Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban :
Áht . 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési
kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbá
előlegfizetési kötelezettséget megállapítani - az általános tételű államigazgatási eljárási
illeték, a díj és a bírság kivételével - csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján
önkormányzati rendeletben lehet ."

(2) Az Áht. a 11/A. & után a következő 118. ~-sal egészül ki :

„11/B. & (1) Ha az ügyfél az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII. törvény (továbbiakban :
Itv.) szerinti államigazgatási eljárási illetéket az Itv . 73 . § (1)-(3) és (6) bekezdésében
meghatározott időpontig maradéktalanul megfizette (lerótta) és az eljáró hatóság a reá
irányadó eljárási szabályokban meghatározott ügyintézési határidőt nem az ügyfélnek
felróható okból nem tartotta be, akkor az eljáró hatóság a (2) bekezdésben meghatározott
mértékű összeg megtérítésére köteles feltéve, hogy az illeték visszatérítésének egyébként
nincs helye .

(2) A megtérítendő összeg az eljárási illeték 50%-ával megegyező összeg, ha pedig az
ügyintézés időtartama meghaladja az ügyintézésre jogszabályban előírt ügyintézési határidő
kétszeresét, akkor az eljárási illetékkel megegyező összeg .

(3) Ha az eljáró hatóság az ügyintézési határidőt az ügyfélnek felróható okból nem tartja
be, akkor erről határozatot hoz . A megtérítendő összeget egyébként az eljáró szerv saját
költségvetése terhére eljárása befejezésétől számított 8 napon belül fizeti meg az ügyfél
számára. Amennyiben az eljáró hatóság késedelme más hatóság miatt következett be, akkor e
hatóság felszólításra köteles az ügyfélnek megtérített összeget az eljáró hatóságnak
megfizetni .""

T/11621/350/9. sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12 . pontjában ismertetett

javaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/116211350/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

14. Az Előterjesztő az egységes javaslat 190. §-ában az Art . 27. § (2) bekezdésének
a következő módosítását javasolja :

/190. § Az Art. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(2) A munkáltató a magánszemély jövedelemadóját akkor állapítja meg, ha annak
törvényben foglalt feltételei fennállnak, és a magánszemély a jogkövetkezmények
szempontjából az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatában ezt az adóévet követő év
[február) január 15. napjáig kéri. A munkáltatói adómegállapítás az ellenőrzés és a
jogkövetkezmények szempontjából a magánszemély bevallásának minősül . A magánszemély
az adóévet követő év [február] január 15. napjáig arról is nyilatkozik, ha nem kéri a
munkáltatói adómegállapítást ."

T1116211350137 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 45 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

15 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 246-247. §-ainak az elhagyását javasolja (a
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

"[246 . § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991 . évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) 18/A.§-a (1) bekezdésének helyébe a
következő rendelkezés lép :

„18/A.§ (1) Támogatásként a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási,
valamint munkaadói járuléknak, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi
hozzájárulásnak megfelelő összeg részben vagy egészben átvállalható legfeljebb egy évi
időtartamra. Az átvállalt összeg az 50 . életévüket betöltött személyek esetében nem lehet
kevesebb az előzőekben meghatározott járulékok és egészségügyi hozzájárulás
összegének 50 százalékánál."

(2) Az Flt. 18/A.§-át követően a következő alcímmel és a következő 188-18/C .§-
okkal egészül ki :
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„Járulékkedvezmény egyes munkavállalói rétegek foglalkoztatása esetén

188.§ (1) Járulékkedvezmény formájában nyújtott támogatás (a továbbiakban :
támogatás) illeti meg azt a munkaadót, aki munkaviszonyban foglalkoztat olyan
személyt, teljes munkaidőben vagy legalább napi négy órát elérő részmunkaidőben,
illetőleg - munkaidőkeret megállapítása esetén - heti húsz órát elérő munkaidőben, aki

a) a 25. életévét a munkaviszony létesítésekor még nem töltötte be, és tanulmányai
befejezését követően első alkalommal létesít munkaviszonyt,

b) a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás,
valamint az ápolási díj folyósításának megszűnésekor munkaviszonnyal nem
rendelkezik, és ezen időponttól számított egy éven belül létesít munkaviszonyt .

(2) A támogatás az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pályakezdő esetén - a
21/A. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - ismételten igényelhető, feltéve, hogy a
pályakezdő államilag elismert végzettséget, szakképesítést szerez, és a munkaviszony
létesítésére e végzettség, illetőleg szakképesítés megszerzését követő egy éven belül kerül
sor .

(3) A támogatás az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy
foglalkoztatása esetén - a 21/A. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - annyi
alkalommal vehető igénybe, ahány esetben a gyermekgondozási segély,
gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj igénybevételére sor
került.

18/C. § (1) A 188.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek foglalkoztatásához
kapcsolódó támogatás alapja a munkaadó által megfizetett társadalombiztosítási
járuléknak a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény 19. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott mértékkel számított összege, legfeljebb havi 90 000 forint
bruttó kereset figyelembe vételével .

(2) A támogatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott alap kilenc hónapra
számított összegének 50 százaléka .

(3) A munkaadó a támogatásra akkor válik jogosulttá, ha a 188 . (1) bekezdésében
meghatározott személyt legalább kilenc hónap időtartam alatt megszakítás nélkül
foglalkoztatta (a továbbiakban : támogatásra jogosító időtartam) .

(4) Nem illeti meg a támogatás a munkaadót, ha a 188 .§ (1) bekezdésben említett
személyek munkaviszonya a támogatásra jogosító időtartamot követő kilenc hónapon
belül megszűnik."
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247. § (1) Az Flt. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„20. § (1) A 13/A. § (3) bekezdésében, a 14-18/A. §-ban, a 19/A. §-ban, valamint a
22. §-ban meghatározott támogatás a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből,
a 198-19/C. §-okban meghatározott támogatások a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási
és rehabilitációs alaprészéből, a 188-18/C. §-okban meghatározott támogatás a
Munkaerőpiaci Alapon belül létrehozott járulékkedvezmény kiemelt költségvetési
előirányzatból nyújthatók."

(2) Az Flt. 20. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés
lép :

„(2) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter - a MAT véleményének
meghallgatásával - rendeletben határozza meg a 14-18/A . §-ban, 19. §-ban, valamint a
19B-19IC. §-ban meghatározott támogatások további feltételeit, odaítélésének,
megszüntetésének és visszakövetelésének részletes szabályait ."

(3) Az Flt. a 21. §-át követően a következő alcímmel és 21/A . §-sal egészül ki :

„A 188-18/C . §-ban meghatározott kedvezmény igénybevételének szabályai

21/A. § (1) A munkaadó a 188-18/C .§-ban meghatározott támogatást az adózás
rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai
alapján a támogatásra jogosító időtartam lejártát követően egy összegben érvényesítheti .

(2) A támogatás azonos munkaadó és a 188 .§ (1) bekezdésében meghatározott
személy között ismételten létesített munkaviszony esetén - amennyiben a munkaadó a
támogatást a munkavállalónak a 18/B . §-ban meghatározott foglalkoztatására tekintettel
korábban igénybe vette - három év elteltével vehető ismételten igénybe . Az igénybevétel
időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a munkaadó a támogatásról a
bevallását az adóhatósághoz benyújtotta.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a munkaadó önadózással, az
igényjogosultság megszűnését követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg .

(4) A támogatás igénylésével, ellenőrzésével, kiutalásával, végrehajtásával
kapcsolatos eljárás az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik . Ha e törvény eltérően
nem rendelkezik, a támogatásra az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni .

(5) A támogatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem érinti. Az igényelt
támogatás összegét - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban : APEH)
által havonta összesített kimutatás alapján - a Munkaerőpiaci Alap havonta utalja át az
e célra nyitott számla javára .

(6) Az adóellenőrzés során megállapított jogosulatlan igénylés
jogkövetkezményeként beszedett, valamint a munkaadó által jogosulatlanul igénybevett
kedvezmény önadózással történt bevallásával egyidejűleg esedékes járulék a
Munkaerőpiaci Alapot illeti meg .
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(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 188-18/C . §-okban meghatározott
támogatás eljárási és elszámolási rendjét, valamint az igénybevétel részletes feltételeit
rendeletben állapítsa meg ."

(4) Az Flt . 39.§-a (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(9) Az elkülönített alaprészeket, valamint a 188-18/C . §-okban meghatározott
támogatás pénzügyi fedezetét az éves költségvetési törvény kiemelt előirányzatokként
tartalmazza. A működési alaprészen belül külön előirányzatot képez a Munkaerőpiaci
Alapot kezelő szervezet, a Foglalkoztatási Hivatal, és a megyei (fővárosi) munkaügyi
központok költségvetési előirányzata, továbbá a fejlesztési előirányzat ."]"

T/11621/350113 . és 38 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16 ., 46. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/12 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

16. Az Előterjesztő az egységes javaslat 248. §-a felvezető szövegének a következő
módosítását javasolja :

"248. § [Az Flt.] A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991 .évi IV. törvény (a továbbiakban Flt .) 39 . §-ának (3) bekezdése a következő h) ponttal
egészül ki :

/(3) A Munkaerőpiaci Alapon belül - a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a
következő alaprészeket kell elkülöníteni :/

„h) vállalkozói alaprészt a munkanélkülivé vált vállalkozók ellátására, támogatására .""

T111621/350/12 . és 38 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15 ., 46 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/13. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja



17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 250. §-ában az Flt . 42 . § (7) bekezdésének
a következő módosítását javasolja :

/250 . § Az Flt . 42. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a
jelenlegi (7)-(8) bekezdés számozása (8)-(9) bekezdésre változik :/

"(7) A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkaadónak a
vele - a magyar jog hatálya alá tartozó - munkaviszonyban álló munkavállaló[val]t
[kapcsolatos] érintő munkaadói- [járulék befizetési], valamint munkavállalói járulékkal
kapcsolatos [levonási és befizetési] kötelezettségének teljesítése tekintetében a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvénynek (a továbbiakban : Tbj.)[, a magyar
jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett munkáltatót terhelő
társadalombiztosítási járulék befizetésére] a külföldi munkaadó képviseletére vonatkozó
szabályait kell alkalmazni."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/14 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

18. Az Előterjesztő az egységes javaslat 251. §-ában az Flt . 468. § (2) és (4)
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja :

/251 . § Az Flt. a VI. fejezetét követően a következő címmel és a 44-46/B . §-sal egészül

/A vállalkozói járulék/

"(2) Az egyéni vállalkozó köteles a vállalkozói járulékot az (1) bekezdésben
meghatározott járulékalap figyelembevételével negyedévenként a tárgynegyedévet követő
hónap 12 . napjáig megfizetni az illetékes állami adóhatóságnak úgy, hogy a járulékalap éves
szinten - tekintettel a Tbj . 29. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra - elérje legalább a
minimálbér naptári évre számított összegét . Járulékbevallási kötelezettségét az adózás
rendjéről szóló törvény szabályai szerint , az adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó
bevallása, az egyszerűsített vállalkozói adózást választó egyéni vállalkozó az egyszerűsített
vállalkozói adóbevallása részeként köteles teljesíteni .

(4) A 42. § (1), (5), valamint (7)-(8) bekezdésében foglaltakat a vállalkozói járulék
fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell . A
kötelezettségek teljesítése tekintetében az Art . kerekítési szabályai nem alkalmazhatók."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/15 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) . - az Alkotmányügyi biz . támogatja

1 3
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19 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 257 . § (2) bekezdésében az Öpt. 47. § (7)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(2) Az Öpt . 47. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(7) A pénztártag - a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után-
egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50 %-át a Hpt . hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött
szerződésben fedezetként felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az
egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel . A tagi lekötés a pénztár által kiadott, a
tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre . A
tagi lekötés törlését a pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a
hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja
kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása
mellett. A tagi lekötés szabályai egyebekben a jelzálog szabályaival azonosak ."

Indokolás : Lásd a T1116211350116 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

20. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv . 7 . §-a (1)
bekezdésének t) pontja, 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában a „társadalombiztosítási"
szövegrész, valamint a „biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos" szövegrész, 7 . §-ának (3)
bekezdése, 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, 55 . §-ának (2)
és (3) bekezdése, 58 . §-a (8) bekezdésében a „rendszeresen vagy" szövegrész, valamint a
„végzett tevékenység (gazdasági tevékenység) keretében" szövegrész, 62 . §-ának (6)-(8)
bekezdései, [63/A. §-a,] 1 . számú melléklete 2 .1 . alpontjában a hiteltámogatás
szóösszetételből a „támogatás " szövegrész, 1 . számú melléklete 8.3. alpontjában az „ellen "
szövegrész, 3 . számú melléklete felvezető szövegének b) pontjában az „első ízben történő "
szövegrész, 3 . számú melléklete II . Igazolás nélkül elszámolható költségek Fejezetének 7 .
pontja, 6. számú melléklete II . Mezőgazdasági őstermelői termékek és 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 ."

T/ 11621/3 5 0/24 . sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 29 . pontjában ismertetett

javaslattal .
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Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 24 ., 25 ., 50., 51 .
pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/17 . számú módosító javaslat
indokolását,

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

21 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 301. § (4) bekezdés 4 . pontjának az
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik) :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"[4. az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdés t) pontjában a „termőföld átruházásából származó
bevételt" szövegrész helyébe a „termőföld nem üzletszerű átruházásából származó bevételt"
szövegrész,] "

T/1 1621/350/2 ., 19 ., 20 ., 42 . és 43 . sz .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/18 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

22. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301. § (4) bekezdését új 10. ponttal
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik) :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"10.az Szia tv.16 .~-ának(4)bekezdésében a„jellemzően előforduló költségként."
szövegrész helyébe a „jellemzően előforduló költségként. E rendelkezést a lakástól
elkülönített telephelyen vagy egyébként más, a lakáson kívüli helyen folytatott egyéni
vállalkozói tevékenység hatókörében és feltételeként (ideértve az egészséget nem veszélyeztető
munkavégzés feltételeit is) szükséges dolog (eszköz, berendezés) használata, szolgáltatás
i en bevétele esetén csak akkor kell alkalmazni ha e törvén a személ es szüksé ' let
kielégítésére is alkalmas dolog, szolgáltatás magáncélú hasznosítását, használatát,
igénybevételét vagy annak lehetőségét egyébként adóztatható körülményként határozza meg .
Ilyen körülménynek kell tekinteni az úthasználatra jogosító bérlet, jegy magáncélú
használatát, azzal, hogy az e címen elszámolt költségből-az egyéni vállalkozó döntése
szerint- vagy a magáncélú használatra jutó tételes elkülönítéssel megállapított rész, vagyaz
elszámolt költsé 50 százaléka minősül vállalkozói kivétnek kivéve, ha és amennyiben az
egyéni vállalkozó az adott személygépkocsi után cégautó adót fizetett . "szövegrész,"

Indokolás : Lásd a T/11621/352/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja
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23 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (4) bekezdését új 24 . ponttal
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik) :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"24. az Szja tv. 49. §-a (10) bekezdése c) pontfában a havonta2000forint"szövegrész
helyébea„havonta a személvi kedvezménv"szövegrész,"

Indokolás : Lásd a T/11621/352/3 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

24. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (4) bekezdés 35. pontjának az
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik) :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"[35. az Szja tv. 59. §-a előtti címben a „vagyoni értékű jog átruházásából"
szövegrész helyébe a „vagyoni értékű jog nem üzletszerű átruházásából" szövegrész,]"

T!11621/350/2 ., 18., 20 ., 42 . és 43 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 21 ., 25 ., 50 ., 51 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/19 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

25. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (4) bekezdés 36. pontjának az
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik) :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"[36. az Szja tv. 59 . §-a „Az ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog visszterhes
alapításából, átruházásából (végleges átengedésébóZ), megszüntetésébóZ, ilyen jogról való
végleges lemondásból (a továbbiakban: a vagyoni értékű jog átruházása)" szövegrész
helyébe „Az ingatlan nem üzletszerű átruházásából, a vagyoni értékű jog nem üzletszerű
visszterhes alapításából, átruházásából (végleges átengedésébóZ), megszüntetéséből, ilyen
jogról való végleges lemondásból (a továbbiakban : ingatlan, vagyoni értékű jog
átruházása)" szövegrész,]"
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T/11621/350/2., 18 ., 19 ., 42 . és 43 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 21 ., 24 ., 50., 51 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/20. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

26. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (4) bekezdés 45. pontjának a
következő módosítását javasolja :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"45. az Szja tv. 74 . §-a (6) bekezdésében a „ 700 ezer " szövegrész helyébe a „ 800 ezer"
szövegrész,"

T/11621/350/22 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 27 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/21 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

27. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (4) bekezdés 50. pontjának a
következő módosítását javasolja :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"50. az Szja tv. 78/A. §-a (4) bekezdésében a „ 3 millió" szövegrész helyébe a „ 4
millió " szövegrész,"

T!11621/350/21 . sz .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/22 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 26 . pontjában ismertetett
javaslattal .
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28. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301. § (4) bekezdés záró szövegének a
következő módosítását javasolja :

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"lép, azzal, hogy e bekezdés 1 5., és 12 . pontjainak rendelkezéseit 2004 . január 1-jétől
kell alkalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004 . évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe
vett elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv . 2004 . január 1-jén hatályos
rendelkezései ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/23. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

29. Az Előterjesztő, valamint dr. Dávid Gyula képviselő az egységes javaslat 301. §
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(8) Az [e törvény 5. §-a (5) bekezdésével az] Szja tv . [28. §-ába iktatott új (17)-(18)
bekezdésének rendelkezéseit a magánszemély a 2004 . évre is alkalmazhatja az Szja tv .]
63/A . §-[ának]a 2004.január 1-jén hatályát veszti, azonban, ha a magánszemély számára az e
törvény kihirdetése napját megelőző napon hatályban volt Szja tv . 63/A. §-ának előírásai
kedvezőbbek, akkor a2004 .évi adókötelezettsége megállapítása során az Szja tv . e törvény
kihirdetése napját megelőző napon hatályban volt Szja tv . 63/A. e-ának rendelkezéseit még
alkalmazhatja [rendelkezései helyett] ."

T/11621/350/17 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 20 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/24 . számú és a T/11621/349.
számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatta

30. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (9) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(9) Az e törvény 9 . §-ával megállapított, az Szja tv . 41 . §-a (6) [bekezdése] bekezdését
módosító rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit] a 2003 .
december 31 . napját követően keletkezett jövedelmekre is alkalmazhatók ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/25 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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31 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (11) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(11) A társas vállalkozás által a 2004-ben kezdődő üzleti évről szóló beszámoló
mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében - az említett vagy bármely korábbi évre
jóváhagyott osztalék, részesedés alapján - a kötelezettségek között kimutatott összegből a
tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa részére , továbbá a külföldi állam joga szerint
osztaléknak minősülő, 2005 . december 31-éig kifizetett osztalék utáni adó mértékét az Szja tv .
66 . §-a 2004. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megállapítani ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/26 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) . - az Alkotmányügyi biz . támogatja

32. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301. § (12) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(12) Az e törvény 1. számú mellékletének 1 . pontja a törvény kihirdetése napján lép
hatályba, rendelkezéseit a 2003 . január 1-jétől megszerzett bevételre kell alkalmazni[, azzal,
hogy az Szja 7 .11. alpontját módosító rendelkezését az adózó bármely korábbi adóévben
megszerzett vagy juttatott jövedelmére és adókötelezettségére alkalmazhatja] ."

Indokolás: Lásd a TI116211350127 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

33. Molnár Albert képviselő az egységes javaslat 301. § (13) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"(13) Az e törvény 1 . számú mellékletének 7 ., 8. és 14 . pontjai a törvény kihirdetése
napján lépnek hatályba, rendelkezéseit 2004 . január 1-jétől megszerzett bevételre kell
alkalmazni ."

Indokolás : Lásd a T/11621/355 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) . - az Alkotmányügyi biz . támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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34. Az Előterjesztő az egységes javaslat 301 . § (17) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(17) Az e törvény 4. számú mellékletének 3[41 . pontjával az Szja tv . 11. számú
melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezet 1 . Fogalmak pontjának b)
alpontjaként beiktatott rendelkezés irányadónak tekinthető bármely korábbi adóévre, ha az
egyéni vállalkozó a rendelkezés hatálya alá tartozó nem anyagi jószág után értékcsökkenést
számolt el."

T/11621/350/44 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 52 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/28 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

35. Az Előterjesztő az egységes javaslat 303. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni
javasolja :

"(1) Az Eva tv. e törvénnyel megállapított 5 . § (5) bekezdése a kihirdetés napján lép
hatályba, de rendelkezéseit az adózó 2004 . január 1 jétől alkalmazhatja .

(2) Az Eva tv . 12 . $ (2) bekezdésébenaz „értelemszerűen módosítva az 5 . § (2),a 8. ¢
(1)-(3) és a (6)bekezdése alapján "szövegrész helyébe az„értelemszerűen módosítva az 5 . .$'
(2) és(5), a 8 . .'' (1)-(3)és a (6)bekezdése alapján "szövegrész, továbbá az Eva tv . 12 . (3)
bekezdésében az „értelemszerűen módosítva a 8 . ~(5)(6) bekezdése alapján " szövegrész
helyébe az „ értelemszerűen módosítva az 5 . ~ (2) és (5 a 8 . § (5L(6) bekezdése alapján "
szöve rész lép.""

Indokolás : Lásd a T/11621/350/29 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) . - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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36. Az Előterjesztő az egységes javaslat 304. § (5) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 15 . § (5) bekezdésének e
törvénnyel megállapított 1) pontjában az „a) j) pontokban" szövegrész helyébe „a)-k)
pontokban " szövegrész, a 15 . § (5) bekezdésének e törvénnyel megállapított m) pontjában az
„a)-k) pontokban" szövegrész helyébe „ a)-l) pontokban " szövegrész, a 18 . § (4) bekezdésében
a „ 20/A. § (4) bekezdésében " szövegrész helyébe a „ 20/A .5 (3) bekezdésében " szövegrész, a
26 . § (1) bekezdés b) pontjában a „ 16. § (11) bekezdése " szövegrész helyébe a „ 16. § (11) és
(14) bekezdése" szövegrész, a 33/A. ~ (4) bekezdésében a „33 . & (1) bekezdés a) pontja"
szövegrész helyébe „33 . $ (1) bekezdés b) pontja" szövegrész e a 40. § (1) bekezdésében a
„ (2)-(11) bekezdésekben " szövegrész helyébe a „ (2)-(10) bekezdésekben " szövegrész, 40 . §
(2) bekezdésében a „ 15. § (2)-(5) bekezdéseiben " szövegrész helyébe „ 15. § (2)-(5) és (11)
bekezdéseiben" szövegrész, a 40 . §-ának (7) bekezdésében a „ 14 . ,¢ (2) bekezdésében"
szövegrész helyébe a „ 14. § (2), (7) bekezdéseiben " szövegrész lép ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/30 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

37. Az Előterjesztő az egységes javaslat 305. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni
javasolja :

"(6) Az áfa-törvénynek e törvénnyel megállapított 33 . &-ának (4) bekezdése szerinti
levonási tilalmat arra a szolgáltatásra kell először alkalmazni, amelynél a felek közötti
elszámolási időszak 2004. december 31 . napját követően kezdődik ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/31 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

38. Az Előterjesztő az egységes javaslat 309 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"309. § (1) A Jöt. e törvénnyel megállapított 25 . §-ának (1), (6)-(7) bekezdése, 28 . §-a
(1) bekezdésének felvezető mondatrésze és a) pontja, 58 . §-ának (11) bekezdése, 59 . §-ának
(13) bekezdése, 86. §-ának (2) bekezdése, 103 . §-a (2) bekezdése 1 . pontjának d)-e) alpontja
és 3 . pontjának felvezető mondata és c) alpontja, 105 . $-ának (5) bekezdése, 126 . §-ának (4)-
(5) bekezdése, 129 . $-a (2) bekezdésénekn)-o)pontja e törvény kihirdetésének napján lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/32 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja



22

39. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 308. §-ának a következő
módosítását javasolja :

"308 . § A Nkat. e törvénnyel megállapított 5 .§ (5) bekezdésében foglaltakat 2004 .
április 30 . napját követően keletkezett fizetési kötelezettség esetén kell alkalmazni . A
jogalkotási törvényben nevesített hivatalos lapok után e törvény hatálybalépése előtt
esetlegesen megállapított fizetési kötelezettség nem hajtható végre, illetőleg ilyen fizetési
kötelezettség a hatálybalépést követően nem állapítható meg ."

Indokolás : Lásd a T/11621/356 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) . - Az Előterjesztő képviselője egyetért

40. Az Előterjesztő az egységes javaslat 310 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"310 . § (1) E törvény kihirdetésének napján a Jöt . 27. §-ának (1) bekezdésében a
„ 3199/93/EGK" szövegrész helyébe a „ 3199/93/EK" szövegrész, és (5) bekezdésében a „ 19.
§ (4) bekezdés" szövegrész helyébe a „19. § (5) bekezdés" szövegrész, a 28 . §-a (1)
bekezdésének b) pontjában a „ 3649/92/EK" szövegrész helyébe a „ 3649/92/EGK"
szövegrész, a 39. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „vámteher fizetési vagy a
társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét" szövegrész és 43 . §-a (6) bekezdésének
b) pontjában a „termékdíj, vámteher fizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetési
kötelezettségét" szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét
vagy vámtartozását" szövegrész, 47. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „határvámhivatal"
szövegrész helyébe a „vámhatóság" szövegrész, 59 . §-ának (7) bekezdésében a
„jövedékibírság-tartozására" szövegrész helyébe a „jövedékibírság- és mulasztásibírság-
tartozására" szövegrész, 74. §-ának (3) bekezdésében a „külföldre" szövegrész helyébe a
„ harmadik országba " szövegrész, 82. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az „ adóazonosító
szamat szövegrész helyébe az „adóazonosító jelét" szövegrész, 98. §-ának (11)
bekezdésében az „adójegy ideiglenes kivitelét" szövegrész helyébe az „adójegy kivitelét"
szövegrész, 104. §-a (15) bekezdésének b) pontjában a „vámteher-fizetési vagy a
társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét" szövegrész helyébe a
„társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségét vagy vámtartozását" szövegrész, 115 .
§-ának (2) bekezdésében a „hamisítása, a hamisított" szövegrész helyébe a „hamisítása, a
hamis, a hamisított" szövegrész, és (1) bekezdésében az „átvétele a megtalált zárjegy"
szövegrész helyébe az „átvétele, felhasználása a megtalált zárjegy" szövegrész, 119 . §-a (2)
bekezdésének d) pontjában az „adójegyet (e' valamint" szövegrész helyébe az „adójegyet,
hivatalos zárat (e ', valamint" szövegrész, 123 . § (9) bekezdésében a „- a 126. ' (2)-(3)
bekezdésében és a 128. §-ban foglaltakfigyelembevételével -" szövegrész helyébe a „- a 126.
' (2)-(4) bekezdésében és a 128 . §-ban foglaltak figyelembevételével -" szövegrész lép ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/33 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja
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41. Az Előterjesztő az egységes javaslat 311 . §-ának a következő módosítását
javasolja :

"311 . § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Jöt . 9. §-ának (1) bekezdésében a
,valamint a nemzetközi forgalomban résztvevő vagy javításra érkező légi járműből
tranzitterületen lefejtésre kerülő üzemanyag, " szövegrész, 11 . §-a (5) bekezdésében a „ (a 14 .
rovatban) " szövegrész, 15 . §-a (2) bekezdésének c) pontja, 17 . §-a (3) bekezdésének első
mondatában a ,,, továbbá az, aki a 0 adómérték alá tartozó biodízelt a külön jogszabályban
foglaltaktól eltérően használja fel" szövegrész, 19. ~-a (5) bekezdésében a„hitelintézet által
vállalt vagy felülgarantált"szövegrész ., 52. §-a (1) bekezdésének h) pontja, 73 . §-a (3)
bekezdésének utolsó mondata,103 . §-a (2) bekezdése 3 . pontjának b) alpontja, 128/A . §-a,
129 . ~-a (1) bekezdésének c) pontja i valamint a Vám és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi
XIX. törvény 42 . §-ának (3) bekezdése, továbbá a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII. [T]törvény módosításáról
szóló 2004. évi XLI. törvény hatályát veszti ."

Indokolás: Lásd a T1116211350/34. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

42. Az Előterjesztő az egységes javaslat 314. § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(3) Ha az öröklési illetékkötelezettség 2005 . január 1-je előtt keletkezett, [illetve a
tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés megkötésére 2005 . január 1-je előtt került sor]
akkor az öröklési illeték[, illetve a tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés esetén a
visszterhes vagyonátruházási illeték] megállapítására a 2004 . december 31-én hatályos
illetékrendelkezéseket kell alkalmazni feltéve, hogy ezek a rendelkezések a vagyonszerző
számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/35 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

43. Szabó Lajos képviselő az egységes javaslat 314 . § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(3) Ha az öröklési illetékkötelezettség 2005 . január 1 je előtt keletkezett, illetve az [a
tartási-, életjáradéki-,] öröklési szerződés megkötésére 2005 . január 1-je előtt került sor
akkor az öröklési illeték, illetve az [a tartási-, életjáradéki-,] öröklési szerződés esetén a
visszterhes vagyonátruházási illeték megállapítására a 2004 . december 31-én hatályos
illetékrendelkezéseket kell alkalmazni feltéve, hogy ezek a rendelkezések a vagyonszerző
számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek ."
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Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11 . pontjában ismertetett
javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/351/2. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosítói avaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

44. Az Előterjesztő az egységes javaslat 314. § (7) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(7) Az Itv.-nek az e törvén[y]regi [168 . §-ával] módosított 73 . §-át 2005. március 31-
éig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az okmányirodánál nem elektronikus úton
kezdeményezett államigazgatási eljárás illetéke az Itv . 2004. december 31-én hatályos
rendelkezései szerint, illetékbélyeggel is megfizethető ."

Indokolás : Lásd a T111621/350/36 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

45. Az Előterjesztő az egységes javaslat 316. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art . 27. § (4) bekezdésében az
„április " szövegrész helyébe,, május " szövegrész, a 28 . & (2) bekezdésében a-január 15-éig"
szövegrész helyébe „február 15 . napjáig" szövegrész, a 28 . § (4) bekezdésében a „május 15. "
szövegrész helyébe,, május 20. " szövegrész, a 37 . § (6) bekezdésében,, az adózó " szövegrész
helyébe ,az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett" szövegrész, a 41 . § (1)
bekezdésében a „ május " szövegrész helyébe „június " szövegrész, a 44 . § (3) bekezdésében
„A fióktelepnek nem minősülő telephelyen gazdasági tevékenységet folytató külföldi
vállalkozó" szövegrész helyébe „A fióktelepnek nem minősülő telephelyen gazdasági
tevékenységet folytató külföldi vállalkozó és a külföldi székhelyű, belföldi illetőségűnek
minősülő adózó" szövegrész, az 59 . § (1) bekezdésében „a 52. V (2) bekezdése" szövegrész
helyébe „ az 52. § (2) bekezdése " szövegrész, az „ a 58. §-ban " szövegrész helyébe „ az 58. §-
ban " szövegrész, a 89. § (2) bekezdésében „ a megkülönböztetés nélküli eljárás tilalmának"
szövegrész helyébe „a megkülönböztetés nélküli eljárás elvének" szövegrész, a 135 . § (1)
bekezdésében „ a határozat közlésétől" szövegrész helyébe „ a határozat jogerőre
emelkedésétől " szövegrész, a 154. §-ban „ a gépjárművet" szövegrész helyébe „ a gépjármű
forgalmi engedélyét is " szövegrész, a 175 . § (9) bekezdésének b) pontjában a ,, 2004. február
1-jétől a 3000" szövegrész helyébe „a 10 000" szövegrész, az 1 . számú mellékletének
1/B/2/b) pontjában az „április" szövegrész helyébe „május" szövegrész, 1 . számú
mellékletének I/B/3/ac) pontjában a „nem haladta meg" szövegrész helyébe „nem érte el "

T111621 /3 5111 . sz .
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szövegrész, 1 . számú mellékletének jelenleg hatályos I/B/3/e) pontjában a „július" szövegrész
helyébe „ augusztus " szövegrész, 2. számú mellékletének I . Határidők 1 /B/c) pontj ának az
„ április " szövegrész helyébe „május " szövegrész lép ."

T/11621/350/11 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14 . pontjában ismertetett

javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/11621/350/37 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosítói avaslatot(tal) .- az Alkotmányügyi biz . támogatja

46. Az Előterjesztő az egységes javaslat 319 . § (8) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(8) Az e törvénnyel megállapított járulékokat a 2005 . január 1 jétől kezdődő időszakra
juttatott és megszerzett jövedelmek után első ízben februárban, a vállalkozó járulékot
áprilisban kell megfizetni. A munkanélküli járadék, valamint a vállalkozói járadék
jogosultsági időtartama 2006 . január 1-jétől számítható össze . [Az Flt. e törvénnyel
megállapított 188. §-ában említett támogatás a 2005 . január 1. napját követően
létesített munkaviszony esetében illeti meg a munkaadót.] Az e törvénnyel megállapított,
az Eho. 11 . §-a (8) bekezdésének utolsó mondatában foglalt rendelkezést a 2004 . évre
vonatkozó adóhatósági adómegállapítás során már alkalmazni kell ."

T/11621/350/12 . és 13 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15 ., 16. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/38 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

47. Az Előterjesztő az egységes javaslat 321 . § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Öpt . 2. § (3) bekezdés d) pontjának
utolsó előtti mondata „Az egyéni számla" szövegrész után kiegészül a „a pénztártag
rendelkezése szerint az egyéni nyugdíjszámlán lekötött összeg (tagi lekötés) kivételével"
szövegrésszel, a 12 . § (7) bekezdésének első mondata a „munkáltatói hozzájárulás"
szövegrész után kiegészül a „teljes összegének, vagy egy részének" szövegrésszel, a 13 . § (3)
bekezdése a „hitelezői nem tarthatnak igényt" szövegrész után kiegészül a „, kivéve a
pénztártag rendelkezése szerint az egyéni számlán lekötött összeget, amelyet a 47. § (7)
bekezdés szerint a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésében fedezetként
felajánl (tagi lekötés) " szövegrésszel, a 16/A. § (1) bekezdésének második mondata az „A tag
a halála" szövegrész után kiegészül a „- nyugdíjpénztárak esetén a szolgáltatás
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igénybevételét megelőző halála-" szövegrésszel, a 19 . § (4) bekezdése „Az igazgatótanács és
az ellenőrző bizottság tagjait" szövegrész után kiegészül az „ (a továbbiakban együtt .- vezető
tisztségviselők) " szövegrésszel, valamint az első mondatot követően kiegészül az "A vezető
tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre . " szövegrésszel, a
20. § (1) bekezdésében „Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, valamint az
ügyvezető (helyettes ügyvezető), (a továbbiakban együtt: pénztári vezetők) " szövegrész
helyébe „A vezető tisztségviselők, valamint az ügyvezető (helyettes ügyvezető) " szövegrész
lép, valamint az (1) bekezdés második mondatában „A pénztári vezetők" szövegrész helyébe
„A vezető tisztségviselők, valamint az ügyvezető (helyettes ügyvezető)" szövegrész lép, a 20 . §
(2) bekezdésének c) pontjában „az igazgatótanács, illetve az ellenőrző bizottság tagja"
szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselő" szövegrész lép, a 36 . § (6) bekezdése kiegészül a
„ Valamely pénztári tevékenység szolgáltatóhoz történő kihelyezése, a kihelyezési szerződés
módosítása, vagy a kihelyezés megszüntetése esetén arról a pénztártagot tájékoztatni kell . "
szövegrésszel, a 40/B . § (1) bekezdésének i) pontja kiegészül a „továbbá a kiszervezett
tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, "
szövegrésszel, az 56 . § (1) bekezdés g) pontjában a „önkéntes nyugdíjpénztárak" szövegrész
helyébe a „pénztárak" szövegrész lép, a 68/B . § (3) bekezdésében a „magyar állampapírba"
szövegrész helyébe „ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
által kibocsátott állampapírba " szövegrész lép ."

Indokolás : Lásd a T/11621/350/39 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

48. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. számú mellékletét új 6. ponttal
kiegészíteni javasolja az Szja tv. 1. számú mellékletének 4 .12. pontja a) alpontját érintően
(a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik) :

"6. Az Szia tv . 1 . számú mellékletének 4.12 . pontfának a) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes .-1

„4.12. a magánszemély falusi vendégfogadásból származó bevétele, feltéve, hogy

a)az 5 . számú melléklet I. részének rendelkezésében előírt alapnyilvántartás és a
vendégkönyv adatai szerint az évi 800 ezer forintot nem haladja meg - azonban, ha
meghaladja, akkor a jövedelem megállapításánál az egész bevételt figyelembe kell venni -t
és""

Indokolás : Lásd a T/11621/350/40 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja
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49. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. számú melléklete 7. pontjában a 7.11 .
alpont elhagyását javasolja :

"7. Az Szja tv. 1. számú mellékletének [7.11. és] 7.15 . alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/7. Egyéb indokkal adómentes:/

[„7.11 . a kifizető által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és
internethasználat, helyhez kötött telefon- és mobiltelefon-használat (ideértve különösen
az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását), továbbá az első
üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy
kedvezményes megszerzése ;"]

„7 .15 . A fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, valamint a hitelintézet által elengedett követelés, amennyiben a követelés
elengedésére a szolgáltató, illetve a hitelintézet üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint
- az azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján - kerül sor .""

Indokolás : Lásd a T/11621/350/41 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

50. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. számú melléklete 19. pontjának a
következő módosítását javasolja :

"19. Az Szja tv . 1. számú mellékletének 9 . pontja a következő 9 .5. alponttal egészül ki :

/9. Adómentességre vonatkozó egyes rendelkezések./

„9.5 . A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó
szabályok

9 .5 .1 . Adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem

a) összegéből az évi 200 000 forintot meg nem haladó rész, ha a magánszemély
adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság
adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme a
3 400 000 forintot nem haladja meg, és

b) a termőföldet regísztrációs számmal rendelkező olyan magánszemélynek adja el, akí
azt egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a
termőföldet regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki
azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja azzal,
hogy ha az átruházás részaránytulajdon megszüntetését is eredményezi, az a) pont
rendelkezéseit nem kell alkalmazni ;
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c) ha a magánszemély - az a) pont rendelkezésétől függetlenül - a termőföldet
regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el,
akinek az általa használt földterülete nem éri el a külön jogszabály szerint számított mértéket
(a mérték eléréséig), feltéve, hogy a vevő magánszemély a termőföldet egyéni vállalkozóként,
mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából
használja, vagy azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés
takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja;

d) az a)-c) pontban nem említett esetben, ha az átruházás

da) magánszemély részére birtokösszevonási céllal, vagy

db) települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális
földprogram céljából, vagy

dc) a Nemzeti Földalap javára

történik, a db) pont esetében azzal, hogy az átruházásról szóló szerződésnek
tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó, a rászorultságra tekintettel
meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát .

A jövedelem megállapítására értelemszerűen e törvénynek az ingatlan, vagyoni értékű
jog [nem üzletszerű] átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni .

9 .5 .2 . A 9 .5 .1 . pontban meghatározottakat az eladó akkor alkalmazhatja, ha rendelkezik
a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt
nyilatkozatával, amely tartalmazza a vevő természetes azonosító adatait, adóazonosító jelét,
valamint a vevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az adómentesség feltételeinek
megfelel. A vevő nyilatkozatát az eladó az adó megállapításához való jog elévüléséig köteles
megőrizni. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt és jogkövetkezményeit
az adóhatóság a vevő terhére állapítja meg .

9 .5 .3 . Ha a magánszemély a 9 .5.2. pontban említett nyilatkozata megtétele mellett
megszerzett termőföldre vonatkozóan a nyilatkozatban foglaltakat nem teljesíti, bármely
feltétel hiányának beálltával termőföld átruházásából származó jövedelemnek kell tekinteni a
termőföld megszerzésének alapjául szolgáló szerződésben meghatározott ellenértéket .

9.5 .4. A termőföldet átruházó magánszemély, ha a 9.5 .1 . pont szerint adómentességet
érvényesít, köteles az adóévre bevallást benyújtani, amelyben nyilatkozik az átruházás
céljáról, valamint arról, hogy az átruházás a vevő által a 9.5.2. pontban említett nyilatkozat
alapján történt ."

T1116211350/2., 18 ., 19 ., 20 . és 43 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 21 ., 24 ., 25., 51 .

pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/11621/350/42 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja



51. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3 . számú melléklete a következő
módosítását javasolja :

/Az Szja tv . 10. számú melléklete I . Jellemzően előforduló bevételek Fejezete a
következő 12. ponttal egészül ki :/

"12. Az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból, vagyoni
értékű jog visszterhes alapításából, átruházott (véglegesen átengedett), megszüntetett ilyen
jogból (a továbbiakban : ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték
minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez ; ilyennek
minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára
megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingatlan, a vagyoni értékű jog gazdasági
társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként)
történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló
okiratban meghatározott értéke, megnövelve a korábban lakásszerzési kedvezmény alapjaként
érvényesített összeggel, ha egyébként ez a kötelezettség az ingatlan, vagyoni értékű jog [nem
üzletszerű] átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából
következik ."

T/11621/350/2., 18 ., 19 ., 20 . és 42 . sz .
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Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 21 ., 24 ., 25 ., 50 .
pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/43 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítói avaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

52. Az Előterjesztő az egységes javaslat 4. számú mellékletében a 3 . és a 4. pontok
felcserélését, egyúttal átszámozását módosítani javasolja :

"[4.13 . Az Szja tv . 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezet
1 . Fogalmak pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„ b) A nem anyagi javak fogalma

A nem anyagi javak közé azok a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jogok
tartoznak, amelyek közvetlenül és tartósan (egy évet meghaladó időtartamban) szolgálják a
vállalkozási tevékenységet. Ilyennek minősül különösen az említett feltételeknek megfelelő
vagyoni értékű jog, az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog,
szellemi termék, valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értéke . A kísérleti fejlesztés aktivált
értéke a kísérleti fejlesztés folytatása érdekében közvetlenül felmerült, vagy egyébként
jellemző mértékegység (p1 . nap, m2, m3, munkaóra) segítségével a tevékenységre arányosan
felosztható, beruházási kiadásként elszámolt és nyilvántartásba vett költség(ek) összege, ha a
kísérleti fejlesztés eredménye várhatóan tartósan szolgálja a vállalkozási tevékenységet .
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A szellemi termékek közé tartoznak a vállalkozási tevékenységet tartósan szolgáló
szellemi alkotások, mint

- a találmány,
- az iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom és az ipari minta,
- a védjegy,
- a szerzői jogvédelemben részesülő dolog,
- a szoftvertermék,
- az egyéb szellemi alkotás (újítás, műszaki, gazdasági, szellemi szolgáltatás stb .),

- a jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált javak közül a know-how és
a gyártási eljárás ."

[3 .14 . Az Szja tv . 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezet 2 .
pontjánakJl alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

,J) A bányaművelésre, a hulladéktárolásra igénybe vett földterület, telek és a melioráció
kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület, a telek, a telkesítés, az
erdő, a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára,
az előállítási költsége után . Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik, a telek
beszerzési költségét el kell különíteni .""

T/11621/350/28 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 34 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/11621/350/44 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

53. Az Előterjesztő az egységes javaslat 10. számú mellékletében a Rega tv.
mellékletének a következő módosítását javasolja :

"10. számú melléklet a2004.évi. . . törvényhez

„Melléklet a 2003 . évi CX. törvényhez

Az adó összege az egyes adókategóriákban
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I. Az adó összege személygépkocsik esetén

Adó-
kategó

ria
A személygépkocsi műszaki

tulajdonságai

Az adó összege
(A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a
közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 . (IV . 12 .)

KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II . pontja szerint)
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb
[a

pontja
bekezdés

4. § (1)-(2) és (3)
a) és ba)

szerinti esetben]

[a 4 .
pontja

§ (3) bekezdés bb)
szerinti esetben]

l . Ottó-motoros személygépkocsi
1100 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi
1300 cm3-ig

126 000 Ft/db 189 000 Ft/db

2 . Ottó-motoros személygépkocsi
1101-1400 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi
1301-1500 cm3-ig

189 000 Ft/db 284 000 Ft/db

3 . Ottó-motoros személygépkocsi
1401-1600 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi
1501-1700 cm3-ig

252 000 Ft/db 378 000 Ft/db

4 . Ottó-motoros személygépkocsi
1601-1800 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi
1701-2000 cm3-ig

410 000 Ft/db 615 000 Ft/db

5 . Ottó-motoros személygépkocsi
1801-2000 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi
2001-2500 cm3-ig

567 000 Ft/db 850 000 Ft/db

6 . Ottó-motoros személygépkocsi 819 000 Ft/db 1 229 000 Ft/db
2001-2500 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi
2501-3000 cm3-ig

7 . Ottó-motoros személygépkocsi 1 260 000 Ft/db 1 890 000 Ft/db
2501-3000 cm3 és dízelmotoros
személygépkocsi 3001-3500
cm3-ig

8 . Ottó-motoros személygépkocsi 1 890 000 Ft/db 2 835 000 Ft/db
3000 cm3 felett és
dízelmotoros személygépkocsi
3500 cm3 felett

9 . Egyéb személygépkocsi 113 000 Ft/db 113 000 Ft/db
10 . Muzeális jellegű 252 000 Ft/db 252 000 Ft/db

személygépkocsi
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II. Az adó összege motorkerékpárok esetén

A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és
környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés
engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a Műszaki adatlapon rögzíti .""

Indokolás : Lásd a T/11621/350/45 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

54. Molnár Albert és Tóth Sándor képviselők az egységes javaslat 10. számú
mellékletében a Rega tv. mellékletének a következő módosítását javasolják :

"10 . számú melléklet a2004 .évi. . . törvényhez

„Melléklet a 2003 . évi CX. törvényhez

Az adó összege az egyes adókategóriákban

I. Az adó összege személygépkocsik esetén

Adó-
kategó

ria
A személygépkocsi műszaki

tulajdonságai

Az adó
(A személygépkocsi környezetvédelmi
közúti járművek forgalomba

tartásának műszaki feltételeiről
KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének

összege
osztályba sorolása a

helyezésének és forgalomban
szóló 6/1990 . (IV. 12 .)

II . pontja szerint)
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb
[a 4. § (1)-(2) és (3)
bekezdés a) és ba)

pontja szerinti esetben]

[a 4. § (3) bekezdés bb)
pontja szerinti esetben]

Adókategória A motorkerékpár műszaki
tulajdonságai

[Az
(1)-(2)

a)

adó
és

pontja
esetben]

összege a 4. §
(3) bekezdés

szerinti

[Az adó összege a 4 .
§ (3) bekezdés b)
pontja szerinti

esetben
1 . 80 cm3-ig 10 000 Ft/db 12 500 Ft/db
2 . 81-125 cm3-ig 50 000 Ft/db 62 500 Ft/db
3 . 126-500 cm3-ig 70 000 Ft/db 87 500 Ft/db
4 . 501-900 cm3-ig 100 000 Ft/db 125 000 Ft/db
5 . 901 cm3-től 125 000 Ft/db 156 000 Ft/db]
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II. Az adó összege motorkerékpárok esetén

[Adókategória A motorkerékpár
műszaki tulajdonságai

Az adó összege a 4 . §
(1)-(2) és (3) bekezdés

a) pontja szerinti
esetben

Az adó összege a 4.
§ (3) bekezdés b)
pontja szerinti

esetben
1. 80 cm3-ig 10 000 Ft/db 12 500 Ft/db
2. 81-125 cm3-ig 50 000 Ft/db 62 500 Ft/db
3. 126-500 cm 3-ig 70 000 Ft/db 87 500 Ft/db
4. 501-900 cm3-ig 100 000 Ft/db 125 000 Ft/db
5. 901 cm3-től 125 000 Ft/db 156 000 Ft/db

1 . Ottó-motoros személygépkocsi
1100 cm 3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi
1300 cm3-ig

126 000 Ft/db 189 000 Ft/db

2 . Ottó-motoros személygépkocsi
1101-1400 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi
1301-1500 cm3-ig

189 000 Ft/db 284 000 Ft/db

3 . Ottó-motoros személygépkocsi
1401-1600 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi
1501-1700 cm3-ig

252 000 Ft/db 378 000 Ft/db

4 . Ottó-motoros személygépkocsi
1601-1800 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi
1701-2000 cm3-ig

410 000 Ft/db 615 000 Ft/db

5 . Ottó-motoros személygépkocsi
1801-2000 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi
2001-2500 cm3-ig

567 000 Ft/db 850 000 Ft/db

6 . Ottó-motoros személygépkocsi
2001-2500 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi
2501-3000 cm3-ig

819 000 Ft/db 1 229 000 Ft/db

7 . Ottó-motoros személygépkocsi
2501-3000 cm3 és dízelmotoros
személygépkocsi 3001-3500
cm3-ig

1 260 000 Ft/db 1 890 000 Ft/db

8 . Ottó-motoros személygépkocsi
3000 cm3 felett és
dízelmotoros személygépkocsi
3500 cm3 felett

1 890 000 Ft/db 2 835 000 Ft/db

9 . Egyéb személygépkocsi 113 000 Ft/db 113 000 Ft/db
10 . Muzeális jellegű

személygépkocsi
252 000 Ft/db 252 000 Ft/db
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A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és
környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés
engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a Műszaki adatlapon rögzíti .""

Indokolás : Lásd a T/11621/354 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Osszeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2004 . november 08 .

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmányügyi

bizottság elnöke

Adókategória Hengerűrtartalom Az adó összege
(Ft/db)

1 . 50-120 cm3-ig 7200
2. 121-180 cm3-ig 28 800
3. 181-300 cm3-ig 36 000
4. 301-500 cm3-ig 48 600
5. 501-700 cm3-ig 70 480
6. 701-900 cm3-ig 109 600
7. 901-1400 cm3-ig 192 000
8. 1401 cm 3-től 352 000
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