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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a
(1) bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(TI]1700/1743 . számú módosító

javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat kiegészül a következő címmel és a cím utáni 107. §-sal, és
ezzel egyidejűleg a Javaslat eredeti 107-126. §-ának számozása értelemszerűen
változik.-

,4 Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény
módosítása

107. ~ (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC .
törvény 3 . &-a helyébe a következő rendelkezés lép :

-3 .$ (1) E törvény hatálya alá tartozik - a (2)-(3)bekezdésben foglalt
kivétellel- a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000 . évi C. törvény (a
továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó gazdaságitársaság.

Kapcsolódó módosító javaslat!



(2) Nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról,
feilődésük támogatásáról szóló 2004 . évi XXXIV törvény szerint kis- vagy

mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Részvénytársaság, a Magvar Nemzeti Bank, továbbá a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény 4. $-ónak 28. pontja
szerinti feltételeknek megfelelő gazdasági társaság, valamint az Igazságügyi
Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetésvégrehajtási vállalat és annak a
fogvatartottak foglalkoztatását végző fogutódja .

(3) Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbeiegyzés évében a jogelőd nélkül
alapított gazdasági társaság és annak előtársasága .

(4) Az(1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál az üzleti év első
napión fennálló állapot az irányadó ."

(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény
8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az Alap kezelésével - így különösen működtetésével, elemzések,
koncepciók, támogatási stratégiák, programok, projektek készítésével, pályázatok
megismertetésével és elbírálásával, a szerződések előkészítésével, megkötésével
és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételeivel, valamint
az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatalnál az Alap működtetésével - kapcsolatos költségeket az Alap
finanszírozza. Az Alap kezelésével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az
Alap tárgyévi kiadási előirányzatának a 2005. évben 3,3 %-át, a 2006 . és az azt
követő években 2,5 %-át."

2, A javaslat eredeti számozás szerinti 107 . §-ának (1) bekezdése a következők
szerint módosul:

„(1) Ez a törvény - a (2)-[(5)](6) bekezdésben foglaltak kivételével - 2005 .
január 1-jén lép hatályba ."

3. A javaslat eredeti számozás szerinti 107 . §-a kiegészül a következő (2)
bekezdéssel, és egyidejűleg az eredeti (2)-(5) bekezdés számozása értelemszerűen
változik.-

,,(2) Az e törvény 107 . ~-óval megállapított, a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény 3 . &-a a kihirdetés napión lép
hatályba, de rendelkezéseit 2004 . január 1 . napjától, a naptári évtől eltérő üzleti
évet választó adózónak első alkalommal a 2004 . évben induló üzleti évre kell
alkalmaznia."
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4. A törvényjavaslat eredeti számozás szerinti 109 . §-a kiegészül a következő (3)
bekezdéssel:

J3)E törvény kihirdetésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC . törvény 14. $-ának (1) bekezdésében a
„-kisvállalkozások kivételével -„szövegrész és 14 . ~-ának (2) bekezdése hatályát
veszti ."

INDOKOLÁS

Az innovációs járulék fizetése alól a mikrovállalkozások mellett mindenképpen
indokolt a kisvállalkozásokat is felmenteni, hiszen számukra az új járulék jelentős
adminisztrációs terhet okoz, miközben az államháztartás számára lényegi bevételi
többletet nem eredményez. A kapcsolódó módosító indítvány nem befolyásolja a
fejezeti összegeket

Az ÁPV Rt. és az MNB számára az innovációs járulék alapjának megállapítása,
számviteli kötelezettségeik sajátosságai következtében technikailag lehetetlen . A
külföldön tevékenységet végző jogállással rendelkező társaságiadó-alanyok
társaságiadó-terhelése 25 százalékkal emelkedett, valamint 2005 . december 31-
ével elveszítik kedvezményezett jogállásukat . A kapcsolódó módosító indítvány
elutasítása esetén biztosra vehető, hogy e cégek jelentős része már 2005 . folyamán
felhagy magyarországi tevékenységével, amelyre lehetőséget ad, hogy egyes
környező országok szabályozása kifejezetten készül e cégek fogadására . E cégek
nagyobb részének távozása esetén a 2005-re tőlük várt, 15-20 milliárd forintos
társaságiadó-bevétel jelentős része megszűnik . Így a módosítás hozzájárulhat
ahhoz, hogy a kedvezőtlen szabályozás megszüntetésével teljesüljön a bevételi
terv .
Az Alap működtetése során felmerülő költségek között a működtetéshez
kapcsolódó összes költséget indokolt a törvényben nevesíteni és a költségek teljes
körét finanszírozni .

Budapest, 2004 . december 7 .

Domokos László
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