
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Képviselőcsoportja

Olés Hivatala

Irományszám : -r 1 A ~

	

s.

Érkezett : 2005 FEBR 16.

Mei3éMetek:

T/ . . . . számú
törvényjavaslat

a munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok
biztonságát megteremtő

egyes törvénymódosításokról

A6

Budapest, 2005 . február

Előterjesztő :
Varga Mihály,
Tállai András,
Bernáth Ildikó,
Pokorni Zoltán



2

2004. évi . . . törvény
a munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok

biztonságát megteremtő
egyes törvénymódosításokról

A 2003 . évtől hazánk térségi versenyhelyzete fokozatosan romlik annak ellenére, hogy a
vállalatok, a családok és a nyugdíjasok a térségben a jövedelmükhöz képest kiemelten magas
adóterhelést kénytelenek elszenvedni . Hazánk versenyképességének növelése, a térségi vezető
szerep visszaszerzése, a munkanélküliség radikális csökkentése és a családok, nyugdíjasok

biztonságának növelése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

1. Fejezet

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1.§

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja tv .) a
következő új 368 . §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki :

„A tanulók iskoláztatási költségével kapcsolatos kedvezmény

368. § Az összevont adóalap adóját csökkenti az adóévben a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban közoktatási törvény) 20 . §-a (1)
bekezdésének b)-f) pontjában meghatározott közoktatási intézményben tanulók
iskoláztatási költségének 30 százaléka, de legfeljebb tanulónként évi 50 ezer forint . Az
adókedvezményt a közoktatásban részt vevő tanuló szülője (ideértve az örökbefogadó,
a mostoha- és a nevelőszülőt is), nagyszülője, kormányrendeletben meghatározott
módon veheti igénybe ."

2.§

Az Szja tv. 38 . §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„38. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti az 1993 . december 31-e után
hitelintézettel megkötött szerződés alapján a (2) bekezdésben meghatározott lakáscélú
felhasználásra felvett hitel adósaként szereplő magánszemély által az adóévben a tőke,
a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt
összeg 40 százaléka . A magánszemély által igénybe vehető kedvezmény összege
adóévenként nem haladhatja meg a 240 000 forintot .
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakáscélú felhasználás :

a) a belföldön fekvő lakótelek, lakás tulajdonjogának, valamint a lakáshoz
kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés
keretében történő megszerzése ;
b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése ;
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c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy
lakószobával történő bővítést eredményez ;
d) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek, vagy e törvénynek a
hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti - az a)-c)
pontban nem említett - lakáscélú felhasználás .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény az adóstársak között megosztható,
de megosztás esetén az adóstársak által együttesen igénybe vehető kedvezmény
összege adóévenként nem haladhatja meg a 240 000 forintot .
(4) A magánszemély az adóstársa által igénybe nem vett kedvezményt a munkáltatói
adó-megállapítás során, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján vagy adóbevallásában,
illetőleg önellenőrzéssel, az adóstársnak az általa igénybe nem vett kedvezmény
összegéről tett nyilatkozata alapján, azzal a feltétellel veheti igénybe, hogy feltünteti az
adóstárs adóazonosító jelét és a lakótelek, a lakás helyrajzi számát .
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény a lakás-takarékpénztártól felvett
hitelre fizetett törlesztés alapján csak akkor vehető igénybe, ha az áthidaló kölcsönnek
minősül. A magánszemély nem veheti igénybe az (1) bekezdésben meghatározott
adókedvezményt, amennyiben a tőke, a kamat vagy a járulékos költség törlesztésére
olyan, a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitelt használ fel, amelynek alapján a
munkáltatót e törvény külön rendelkezése alapján nem terheli adófizetési
kötelezettség."

3.§

Az Szja tv. 44. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„44. § (1) Ha a magánszemély a 40 . § alapján családi kedvezményt érvényesít és az
adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásában, az
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adó-megállapítása során elszámolt éves
összes jövedelme a 8 000 000 forintot meghaladja, akkor e magánszemély a
kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti, amely meghaladja a 8 000 000
forint feletti összes jövedelme 20 százalékát .
(2) A 35-43. § rendelkezéseiben említett csökkentő tételek - figyelemmel az (1)
bekezdésben foglalt rendelkezésekre is - együttes összege legfeljebb az összevont
adóalap adójának összegéig terjedhet ."

4.§

Az Szja tv . 80. §-a a következő g) ponttal egészül ki :

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza :/

„g) a 368 . §-ban foglalt iskoláztatási költség fogalmát, valamint a kedvezmény
igénybevételével összefüggő részletes szabályokat ."

5.§

Az Szja tv. L, 1 1 . számú melléklete e törvény 1- 2. számú melléklete szerint módosul .
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2. Fejezet

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

6.§

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény (a továbbiakban :
Tao .) 7 . § (1) bekezdésének x) és y) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek :

/Az adózás előtti eredményt csökkenti/

„x) az adózó által a helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint
megállapított helyi iparűzési adó alapján adóévi ráfordításként elszámolt összeg
100 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege, feltéve, hogy az
adózónak az adóév utolsó napján nincs köztartozása,
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 20 fő és az adózónak az adóév végén nincs köztartozása,"

7.§

A Tao . 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A 100 millió forint árbevételt el nem érő, mikro-, és kisvállalkozások a pozitív
adóalapra eső társasági adó 50 százaléka tekintetében adómentességet élveznek ."

8.§

A Tao . 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A (11) bekezdésben meghatározott, kapott (realizált) osztalékot 18 százalék
mértékű osztalékadó terheli ."

9.§

A Tao . 3. számú melléklete e törvény 3 . számú melléklete szerint módosul.
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3. Fejezet

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény módosítása

10 . §

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény (a továbbiakban : Eva tv .)
2. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(4) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha
• az adóévet megelőző második adóévben (üzleti évben) - ha előtársasági
működésének kezdő napja az adóévet megelőző második naptári évben, utolsó
napja az adóévet megelőző naptári évben volt, akkor előtársasági működése
adóévében - éves szintre átszámított összes bevétele az 50 millió forintot nem
haladta meg,
b) az adóévet megelőző adóévben (üzleti évben) ésszerűen várható éves szintre
átszámított összes bevétele az 50 millió forintot nem haladja meg azzal, hogy
az a)-b) pont alkalmazásában
•

	

bevétel :
ca) nem adóalany egyéni vállalkozónál a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint meghatározott vállalkozói bevétel, növelve az -
ahhoz kapcsolódóan az általános forgalmi adóról szóló törvény
előírásainak megfelelően áthárított - általános forgalmi adóval,
cb) nem adóalany jogi személynél, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságnál a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően az
eredménykimutatósban kimutatott árbevétel, bevétel, vagy az
eredménylevezetésben kimutatott adóköteles bevétel, növelve az -
ahhoz kapcsolódóan az általános forgalmi adóról szóló törvény
előírásainak megfelelően áthárított - általános forgalmi adóval,
cc) adóalanynál az e törvény előírásainak megfelelően meghatározott, a
6. § (1) bekezdése és 20 . § (1) bekezdése szerinti bevétel .

(5) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha
• az adóévre ésszerűen várható, e törvény előírásainak megfelelően
meghatározott, a 6 . § (1) bekezdése és 20 . § (1) bekezdése szerinti bevétele az
50 millió forintot nem haladja meg ;
b) az adóévben nem folytat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó
tevékenységet;
•

	

az adóévben nem folytat a vámjogszabályokban meghatározott közvetett
képviselői tevékenységet ;
d) az adózás rendjéről szóló törvényben előírt közösségi adószámmal nem
rendelkezik, és törvény sem írja elő számára a közösségi adószám használatát;
•

	

belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik ."
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11 . §

Az Eva tv . 3. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az adózó adóalanyisága megszűnik:/

„ d) a kapott előlegről kibocsátott utolsó számla, egyszerűsített számla
kibocsátásának napját megelőző nappal, ha a naptári évben összesen 50 millió
forintot meghaladó előlegről bocsátott ki számlát, egyszerűsített számlát ;"

4. Fejezet

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítása

12 . §

Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény)
28 . §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) A felszámítandó adó mértéke - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 29 . §-ban
meghatározott eltérésekkel - az adó alapjának 19 százaléka ."
(2) Az 1 . számú melléklet 1 . részében felsorolt termékeknél és szolgáltatásoknál a
felszámítandó adó mértéke az adó alapjának 10 százaléka ."

13 . §

Az áfa-törvény 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A 34 . § szerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó
összegéből levonja :

• azt az adóösszeget, melyet a részére teljesített termékértékesítés és
szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany - ideértve átalakulás esetén annak
jogelődjét is -, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény
hatálya alá tartozó adóalany rá áthárított ;
b) a termékimport után az általa megfizetett adóösszeget;
•

	

azt az adóösszeget, amelyet a közvetett vámjogi képviselő a 66/A. §
szabályai szerint rá áthárított ;
d) azt az adóösszeget, amelyet a szolgáltatást saját nevében megrendelőként
fizetett meg ;
• azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülről történő termékbeszerzés,
illetve az ahhoz kapcsolódó előleg után, a 14 . § (2) bekezdése szerinti
termékértékesítés után a 40 . § (7) bekezdése alapján, illetve a 29/D. § (2)
bekezdése szerinti ügylet esetén a 40 . § (8) bekezdése alapján saját nevében
fizetett meg ;
fi a saját vállalkozásában megvalósított beruházása után megfizetett
adóösszeget ;
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g) azt az adóösszeget, amelyet a 7. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti
termékértékesítés után megfizetett, feltéve, hogy levonási jog illette meg abban
az esetben is, amikor részére azt a Jöt. hatálya alá tartozó terméket
értékesítették, melynek adóraktárból szabadforgalomba történő kitárolása után
adófizetési kötelezettsége keletkezett ;
h) azt az adóösszeget, amelyet felsőoktatási intézmények könyvtárai, illetve a
Magyar Tudományos Akadémia és intézeteinek könyvtárai tudományos
szakfolyóiratok beszerzésére megfizettek .

[a)-h) pontok a továbbiakban együtt : előzetesen felszámított adó]"

14 . §

Az áfa-törvény 44 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Egyszerűsített számlában az adóval növelt ellenértéket a felszámított adómérték
szerinti részletezésben is fel kell tüntetni, továbbá azt a felszámított adómértéknek
megfelelő százalékértéket kell szerepeltetni, amely az adót is tartalmazó árból az
áthárított adó összegének a meghatározásához szükséges. Ez a százalékérték :

a) 19 százalékos felszámított adómértéknél 15,9 százalék ;
b) 10 százalékos felszámított adómértéknél 9,09 százalék;
c) 5 százalékos felszámított adómértékné14,76 százalék ."

15 . §

Az áfa-törvény 48 . §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül/

„a) a 28-29. §-ban meghatározott adómérték, a 15 . §-ban meghatározott
szolgáltatásnyújtás, valamint a 29/A-29B. §-ok szerinti adómentesség alá
tartozó, az adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
összesített adóalapja - nemzetközi teherközlekedés és személyszállítás,
valamint a 15/A . §-ban meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén, ideértve a
más tagállamban vagy harmadik ország területén teljesített szolgáltatásnyújtás
adó nélküli ellenértékét is - az adóév elejétől illetve - ha az adóalany év közben
jelentkezik be - az adóalanyként történő bejelentkezés időpontjától kezdődően
időarányosan az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi
adómentesség választására jogosító összeghatárt /49 . § (2) bekezdés b) pont/ ;
vagy"

16. §

Az áfa-törvény 1. és 4. számú melléklete e törvény 4-5. számú melléklete szerint módosul .
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5. Fejezet

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXYVII. törvény módosítása

17. §

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban : Fát .) 4. §-
ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Nem vehető igénybe árkiegészítés a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek által vásárolt jegyek, bérletek és a hatósági áras különjárati
autóbusz forgalom után, kivéve a nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik, illetve
a felsőoktatási intézmények saját hallgatóik részére eszközölt jegy- és bérletvásárlásait
és a különjárati autóbusz-forgalom igénybevételét ."

18. §

A Fát . melléklete e törvény 6. számú melléklete szerint módosul .

6. Fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVIII törvény módosítása

19. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 .
évi CXXVII. törvény 129. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg
a) a mezőgazdasági termékek előállításához a külterületi szántó, kert,
gyümölcsös, szőlő, gyep, halastó és erdőművelési ágakban a külön jogszabály
szerint nyilvántartásba vett mezőgazdasági felhasználó részére hektáronként, a
szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlag-létszámára vetítve a gázolaj
jövedéki adója 80 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított 30
napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1 . a szántó művelési ágban 100 liter/halév,
2. a kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban 200 liter/ha/év,
3. a gyep művelési ágban 12 liter/halév,
4 a halastó esetében 55 liter/ha/év,
5 . az erdőfelújításhoz 90 liter/ha/év,
6 . a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év
7. a sertéságazatban 15 liter/vágósertés/év, a csak tenyésztést folytató
termelőknél 50 liter/anyakoca/év,
8 . a baromfi ágazatban húsbaromfi esetén 0 .2 liter/kg/év,
9 . öntözés esetén 201iter/ha/év
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mértékig terjedően,
b) a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy
tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára a jövedéki termékekre
adható adó-visszatérítés mértékét, módját és részletes szabályait ."

7. Fejezet

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

20. §

Az energiaadóról szóló 2003 . évi LXXXVIII . törvény (a továbbiakban Etv .) 3 . §-a (1)
bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek :

/Adót kell fizetni, ha/

„a) a közüzemi szolgáltató közüzemi fogyasztónak - a lakossági fogyasztó, valamint
a helyi önkormányzat által alapított intézmény kivételével - energiát értékesít,
b) az energiakereskedő feljogosított fogyasztónak - a lakossági fogyasztó, valamint a
helyi önkormányzat által alapított intézmény kivételével - energiát értékesít,"

21. §

(1) Az Etv . 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására
(visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak a 7. § (1) bekezdésében megjelölt
adóhatóságtól történő visszaigénylésére jogosult/

„c) az a távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy (ideértve a külön rendelet
szerint központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is), aki lakosságnak,
valamint a helyi önkormányzat által alapított intézménynek szolgáltatott hő
előállítására energiát használ fel ;"

(2) Az Etv . 6 . §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki :

/Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására
(visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak a 7. § (1) bekezdésében megjelölt
adóhatóságtól történő visszaigénylésére jogosult/

„h) az a közlekedési vállalat, amely tömegközlekedésben villamos energiát használ
fel jármű vontatására vagy meghajtására, az erre a célra felhasznált villamos energia
mértékéig."
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8. Fejezet

Az illetékekró7 szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

22. §

Az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII. törvény (a továbbiakban : Itv.) 26. §-a (1) bekezdésének
f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól/

„f) a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az
ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és
ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület
bővítésével (p1 . tetőtér beépítéssel) létesített - 30 millió forintot meg nem haladó
forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának
megvásárlása. Amennyiben az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió
forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a 21 . §
(1) bekezdés szerint megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget,
amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne . Ilyen lakás
tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni
hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt,"

23. §

Az Itv. 29 . §-ának (1) - (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Az első fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem
rendelkezik - 2000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték) .

(2) Az első fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény
melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke
pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden
megkezdett 10 000 forintja után 300 forint, de legalább 3500 forint, legfeljebb
400 000 forint . Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható
meg, a fellebbezés illetéke 4000 forint .

(3) Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti
kérelem illetéke 10 000 forint. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32 . §
rendelkezései az irányadók ."

24. §

(1) Az Itv . 43 . §-ának (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha
törvény másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű
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kötelezettséggel,

	

társadalombiztosítási járulék-

	

vagy vámkötelezettséggel
kapcsolatos - 15 000 forint .

(4) A kisajátítási kártalanítási határozat jogalap tekintetében történő felülvizsgálata
esetén az illeték mértéke 8000 forint ."

(2) Az Itv . 43 . §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Bármely bíróság előtt az általános meghatalmazás illetéke 15 000 forint ."

25. §

(1) Az Itv . 45 . §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke :/

„b) zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében
40 000 forint,"

(2) Itv. 45 . §-a (1) bekezdésének d) és e) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek :

/A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke :/

„d) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 20 000 forint,
e) egyéni cég esetén 15 000 forint,"

26. §

Az Itv. 54. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(2) A kegyelmi, valamint a bírósági mentesítés iránti kérelem illetéke 2000 forint .

(3) Vagyoni jellegű joghátrány elengedése iránt az igazságügy-miniszterhez
előterjesztett kérelem illetéke az elengedni kért tartozás 1 %-a, de legalább 2000
forint, legfeljebb 15 000 forint ."

27. §

Az Itv . melléklete e törvény 7. számú melléklete szerint módosul .
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9. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi L Y törvény módosítása

28. §

(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj .) 19. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A társadalombiztosítási nyugdíj és az egészségbiztosítás ellátásainak fedezetére a
foglalkoztató és a biztosítottnak minősülő egyéni vállalkozó a járulékalapot képező
jövedelem után, 2005 . július 1-től 24 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet .
Ebből a nyugdíjbiztosítási járulék 14 százalék, az egészségbiztosítási járulék 10
százalék."

(2) A Tbj . 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A 39. § (2) bekezdésében említett személy 11 százalékos, 2005. július 1-től 10
százalékos egészségbiztosítási járulékot fizet ."

29. §

A Tbj . 34. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A 39. § (2) bekezdésében említett személy az egészségbiztosítási ellátások
megszerzése végett 15 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésének
vállalása mellett megállapodást köthet . Az a belföldi személy, aki e törvény szerint
biztosítottnak, vagy ilyen biztosított eltartott hozzátartozójának nem minősül és
egészségügyi szolgáltatásra a 16 . § a) p) pontja szerint sem jogosult és a 39 . § (2)
bekezdése alapján nem köteles járulékfizetésre, 11 százalékos, 2005. július 1-től 10
százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék megfizetésével egészségügyi
szolgáltatás, továbbá az Szja tv .-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelő
(kistermelő) 15 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék megfizetésével
egészségbiztosítási ellátások megszerzése érdekében megállapodást köthet."
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10. Fejezet

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXU. törvény módosítása

30 . §

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI. törvény (a továbbiakban : Eho .) 1 .
ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott adó jellegű fizetési
kötelezettség."

31 . §

Az Eho. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás - a (2)-(4) bekezdés kivételével -
az alapját képező jövedelem 11, 2005 július 1-től 10 százaléka ."

32. §

Az Eho. 11 §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerződéses, tartalékos állományú tagjai után járó
egészségügyi hozzájárulás elszámolását és fizetését a járulékfizetésre kötött
megállapodás tartalmazza. A fizetési kötelezettség megállapításánál a tényleges
létszámot a táppénzesek százalékos aránya szerint számolt létszámmal csökkenteni
kell ."

§-

33. §

Az Eho. 12. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Ahol jogszabály egészségügyi hozzájárulást említ, azon az e törvény szerinti
egészségügyi hozzájárulást is érteni kell ."
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11. Fejezet

A foglalkoztatás elősegítéséróZ és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény
módosítása

34. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV . törvény
468 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező
jövedelem után 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot fizethet. A vállalkozói
járulék befizetése önkéntes . A további rendelkezések a járulékfizetést választó egyéni
és társas vállalkozókra vonatkoznak . Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a
személyre, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult . Nem kell
vállalkozói járulékot fizetnie annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói
tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a
heti 36 órát."

12. Fejezet

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
szóló 2004. évi CI. törvény módosításáról

35. §

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
szóló 2004. évi CI . törvény 304. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a
jelenlegi (2)-(6) bekezdésesek számozása (3)-(7) bekezdésre változik :

„(2) Az áfa-törvény alkalmazásában nem minősül adólevonásra nem jogosító ténynek
az olyan államháztartási támogatás, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi
LXV . törvény 8. §-ában meghatározott feladatok ellátásához közvetlenül, vagy
közvetve kapcsolódik."

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2005 . július 1-jén lép hatályba .
(2) E törvény 1-5 . §-ai, 12-18 . §-ai, 22-24 . §-ai, 26 . §-a és 35 . §-a, valamint 1-6 . mellékletei
2006 . január 1-én lépnek hatályba .
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(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv . 7. §-a (2) bekezdésének
a) pontja, a Tbj . 21 . §-ának b) pontja, az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI .
törvény 6-9. §-a, és az azt megelőző cím, a 11 . § (1) bekezdése, 12 . § (4) bekezdése, 46 . §-a
(2) bekezdésének első mondatában a „ továbbá a biztosított után fizetett tételes összegű
egészségügyi hozzájárulást ", valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001 .
évi LXII. törvény 9. §-a (2) bekezdésének első mondatában az ,,, illetve a tételes egészségügyi
hozzájárulás megtérítésére" szövegrésze .

(3) Az Szja tv . 49/C . §-a (7) bekezdésében, 58 . §-a (6) bekezdésében, 63 . §-a (1)
bekezdésében, 64/A . § (1) bekezdésében, 64/A . §-a (6) bekezdés c) pontjában, 65/A. §-a (2)
bekezdésében, 66 . §-a (6) bekezdésében, 66 . §-a (10) bekezdésében, 68 . §-a (6) bekezdésében,
74. §-a (1) bekezdésében, 75 . §-a (5) bekezdésében, 76 . §-a (2) bekezdésében, 77 . §-a (1)
bekezdésében a „25 százalék" szövegrészek helyébe a „18 százalék" szövegrész lép .
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1 . Az Szja tv . 1. számú melléklete az alábbi 7 .16 . alponttal egészül ki

/7. Egyéb indokkal adómentes :/

„7.16 A munkáltató által munkavállalója nevében a Diákhitel Központ Rt . részére a
hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet szerint
teljesített - a munkáltató által átvállalt - törlesztés, illetve előtörlesztés összege ."

2 . Az Szja . tv . 1 . sz. mellékletének 8 .22 . alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

18. A természetbeni juttatások közül adómentes :/

„8 .22 . a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával szervezett rendezvényhez,
programhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem
haladó része, továbbá az a juttatás, amelyet az államháztartás - a juttatás forrása alapján
akár közvetetten is - valamely alrendszeréből, egyházi forrásból, illetőleg a közoktatási
intézmény saját bevételéből
a) a közoktatásban részt vevő gyermek, tanuló a kulturális, sport és más hasonló
rendezvények alkalmával kap (ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, szállást,
étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó juttatást, továbbá amit a
tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai
könyvjutalmat is) ;
b) az a) pontban említett rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó
magánszemély a jelenlétének, közreműködésének biztosításához szükséges feltételek
biztosításaként nem pénzbeli (ide értve különösen az utazást, szállást, étkezést) formában
kap."

3 . Az Szja tv . 1. sz. mellékletének 8 .30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes :/

„8.30. az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásról szóló törvényben
meghatározott gyermek, tanuló számára a - rá tekintettel a családok támogatásáról szóló
törvény szerint családi pótlékra jogosult - szülő vagy a vele közös háztartásban élő
házastárs útján a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv,
taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az
előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett
időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító
utalvány formájában évente legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér havi
összegének 40 százalékának megfelelő értékig terjedően juttat (adómentes iskolakezdési
támogatás) ; a munkáltató, a bér kifizetője az adó-mentes iskolakezdési támogatás
összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján

1. számú melléklet a 2005. évi. . .törvényhez
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adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító
jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltüntetésével - nyilvántartást
vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőriz ; az
iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát meghaladó része, va-amint a
munkáltató, a bér kifizetője által a szülővel vagy házastársával fennálló jogviszony-ára
tekintettel az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek
juttatott támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének
minősül;"
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Az Szja tv . 11 . számú mellékletének I . pontja az alábbi 29 . alponttal egészül ki :

/Költségként elszámolható kiadások különösen a következők :/

„29. a munkáltató által munkavállalója nevében a Diákhitel Központ Rt . részére a
hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet szerint
teljesített - a munkáltató által átvállalt - törlesztés, illetve előtörlesztés összege."

2. számú melléklet a 2005. évi. . .törvényhez
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3. számú melléklet a 2005. évi. . .törvényhez

A Tao . 3. számú mellékletének B) pontja az alábbi 15 . ponttal egészül ki :

/A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében
felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen :/

„15. A munkáltató által munkavállalója nevében a Diákhitel Központ Rt . részére a
hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet szerint
teljesített - a munkáltató által átvállalt - törlesztés, illetve előtörlesztés összege ."
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4. számú melléklet a 2005. évi. ..törvényhez

Az áfa-törvény 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép :

„ 1. számú melléklet az 1992. évi LXXIVV törvényhez

L Rész

A 10 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

Sor-
szám Megnevezés Vámtarifaszám

1 . Élő állatok (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és
állatkerti állat kivételével)

ex 0101-től ex 0106-ig

2 . Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség
Emberi fogyasztásra alkalmas pacal

0201-től 0210-ig
ex 0504

3 . Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok 0301-től 0307-ig
4 . Tejtermékek (kivéve anyatej), madártojás, természetes méz, másutt nem

említett élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer
ex 0401
0402
0403
0404 10
0405-től 0410-ig

4/A . Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej
pótlására szolgáló imitátumokat, melyek általában tej és permeátum -
esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és
melyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől,
tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél .)

ex 0404 90

5 . Tenyészállatok spermája és embriója 0511 10 00 00
0511 99 90 01

6 . Elő fa és egyéb növény, hagyma, gumó, gyökér stb . 0601-től 0604-ig
Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók 0701-től 0714-ig

8 . Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, citrusfélék 0801-től 0814-ig
9 . Tea (nem fermentált) 0902 10

0902 20
10 . Gabonafélék 1001-től 1008-ig
11 . Malomipari termékek 1101-től 1106-ig

1108-tól 1109-ig
12 . Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle gyümölcsök, ipari és

gyógynövények (ide nem értve az 1 . számú melléklet 11 . rész 2 . pontja
szerinti hagyományos gyógynövény drogokat közvetlen lakossági
fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben), szalma és
takarmány

1201-től 1214-ig,
kivéve : ex 1211 90 98

13 . Propolisz ek 1301
14 . Állati és növényi zsírok (csak az emberi fogyasztásra alkalmasak) ex 1501

ex 1507-től ex 1512-ig
ex 1513 21 30 00
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ex 1513 21 90 00
ex 1513 29 50 00
ex 1513 29 91 00
ex 1513 29 99 00
ex 1514
ex 1515 21
ex 1515 29
ex 1515 50
ex 1515 90 59
ex 1517
1521 90 91

15 . Élelmiszer-készítmények hús-, hal-, rák-, rákféle, puhatestű, valamint más
gerinctelen víziállat tartalommal

1601-től 1605-ig

16 . Cukor és cukoráruk 1701-től 1703-ig
17 . Rúd alakú, túróval töltött, csokoládéval bevont termék ex 1806 31 00 99
18 . Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék 1901-től 1904-ig

1905 10
1905 40
1905 90
kivéve: 1901 10 00 02

19 . Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított
készítmények

2001-től 2008-ig

20 . Egyéb ehető készítmények

kivéve: ízesített vagy színezett cukorszirup

2102
2103 90 90
2104-től 2105-ig
2106 10
2106 90
kivéve :
2106 90 30 00
2106 90 51 00
2106 90 55 00
2106 90 59 00
2106909201
2106 90 98 01

21 . Víz, minden halmazállapotában
Kivéve :

- Emberi fogyasztásra kiszerelt természetes ásványvíz, ide nem értve a
gyógyvizet
- Emberi fogyasztásra kiszerelt forrásvíz
- Emberi fogyasztásra kiszerelt, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz

ex 2201

22 . Ízesített tej ex 2202 90 91
ex 2202 90 95
ex 2202 90 99

23 . Ecet és ecetsavból készült ecetpótló, legfeljebb 10 tömegszázalék
ecetsavtartalommal; Ecet és ecetsavból készült ecetpótló, ízesítve és/vagy
színezve, legfeljebb 15 tömegszázalék ecetsavtartalommal

ex 2209

24 . Élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok, elkészített állati takarmányok 2301-tő12309-ig
25 . Ásványi termékek (kalciumfoszfát trágyaként való felhasználás céljából

őrölve)
ex 2510 20

26 . Ásványi tüzelőanyagok ex 2701-től ex 2705-ig
Tőzeg energetikai célra 2709,

2711 11,
271121,
2711 12 11,
2711 12 19,

tüzelési célra ex 2711 12 94,
2711 12 97

tüzelési célra ex 2711 13 91,
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2711 13 97
tüzelési célra ex 2711 29
Tűzifa, faszén 4401

4402
27 . Elektromos energia 2716
28 . Szacharin ex 2925 11
29 . Gyógyszerek („állatgyógyászati célra" szövegű magyar alszámos ex 3002

bontások), gyógyiszap, állatgyógyászati oltóanyag ex 3003
ex 3004

30 . Vatta, géz, kötés és hasonló cikkek, sebészeti steril catgut, fogászati
vérzéscsillapítók

3005 3006 10

31 . Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények
állatgyógyászati célra ;

ex 3006 60

Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok, csontpótló cementek,
gyökértömő csúcs

3006 40

32 . Állati vagy növényi trágya; 3101
Ásványi vagy vegyi trágyázószer (a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési ex 3102
Minisztérium által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező ex 3103
trágyázószerek) ex 3104

3105
33 . Fogászati lakkanyag ; ex 3208

Fogászati viasz, fogászati lenyomatkeverék, fogászatban használt gipsz ex 3906
alapú egyéb készítmények, ragasztóanyag fogászati célra ; ex 3506
Fogtechnikai, fogászati gipsz mintakészítéshez .
Lenyomatgipsz fogászati lenyomatkészítéshez, por alakban ;

ex 2520

Filmizoláló folyadék, gipsz-műanyag izoláló protéziskészítéshez
Polírpaszta, fémoxid-gyanta keverék, fogművek felületi karcmentesítésére
és fényesítésére ;

ex 3209 90

Foszfát kötésű kvarc-földpát alapú beágyazó anyag fémöntéshez és hozzá ex 3405 90
keverőfolyadék;
Önkötő mintázó anyag, metil-metakrilát alapú, fogtechnikai célra készletben
is ;
Fogsoralapanyag protézis készítéséhez (meleg polimerizátum), metil-
metakrilát alapú ;
Öntőakrilát fogsoralapanyag protézis készítéséhez (hideg polimerizátum),
metil metakrilát alapú ;
Autopolimerizátum fogsorjavító anyag ;

ex 3816

Hídváz- leplezőanyag, polimetil-metakrilát (meleg polimerizátum) vagy
aromás dimetakrilát alapú és színezői

ex 3407

34 . Rovarölők, gombaölők, külsőleg alkalmazandó fertőtlenítő szerek,
gyomirtók stb .

3808

35 . A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ex 3924 90
segédeszköznek minősülő higiénés eszközök, orvostechnikai eszköznek
minősülő (műanyag) áruk

ex 9401

Vizeletgyűjtő zsák ex 3923
36 . Egészségügyi és gyógyszerészeti áruk gumiból 4014

Fogászati gumianyag 4015 11
37 . Egészségügyi betét (ideértve a tisztasági betétet is) és tampon, ex 4818 40

nadrágpelenka, csecsemőpelenka, pelenkabetét, papírvatta, fogászati ex 4818 90
papíranyag ex 4823

38 Folyóirat, kotta, térkép ex 4901
4902
4904
4905 91
4905 99

39 . Vatta textilanyagokból, és ebből készült áruk 5601 10
5601 21

40 . Kompressziós térdharisnya, harisnya, harisnyanadrág, karharisnya, ex 6115
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kompressziós kesztyű (amely megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló ex 6117
külön jogszabályban meghatározott előírásoknak)

41 . Gyógyászati segédeszköznek minősülő rögzítőnadrág ex 6212 90
42 . Tb-támogatással értékesített kész paróka ex 6704
43 . Fogtechnikai bázislemez ex 7106

ex 7108
ex 7110
ex 7218
ex 7219
ex 7220

44 . Reduktor ex 8481 10
45 . Rokkantkocsi 8713
46 . Szemüveglencse, látást javító kontaktlencse, a tb-támogatással értékesített ex 9001 30

szemüvegkeret, távcsőszemüveg 9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 41
9001 50 49
9001 50 80
ex 9003

47 . Orvosi, sebészeti műszer és készülék : öninjektáló készülék és az ahhoz ex 9018
tartozó tű, orvosi fecskendő és az ahhoz tartozó tű, transzfúziós készülék, ex 8421 29 90 00
egyszer használatos vérvételi zsák, zárt vérvételi eszközök, orvosi csapoló
és öblítöeszközök, infúziós szerelékek, fogászati fúrógépbe befogható
marófúró, fúró és csiszolókorong, fogászati tisztítókefék, vesedializátorhoz
tartozó szűrő és vérvonal, aferézises eljárásnál használt ferézis szerelék
szűrövei vagy anélkül, egyszer használatos szűrőcsalád

48 . Egészségügyben való felhasználás céljára minősített inhalátor, lélegeztető ex 9019 20
készülék és tartozéka

49 . Gyógyászati segédeszközök 9021 10
9021 31
9021 39
9021 40
9021 90

50 . Vércukorszintet meghatározó készülék, nem ortézisként használt ex 9027 80 17
izomstimulátor ex 9027 80 97

ex 9018
ex 9019

51 . Műlép ex 9602 00 00 01
52 . A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények ex 1211

nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987 . (VIII . 19 .) EüM ex 1302
rendelet alapján OGYI engedélyszámmal és forgalomba hozatali ex 1504
engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek ex 1515

ex 2006
ex 2007
ex 2106
ex 2201
ex 2205
ex 2206
ex 2208
ex 3004
ex 3301
ex 3302
ex 3306
ex 3307
ex 3802 90
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E törvény alkalmazásában vámtarifaszám: a Kereskedelmi Vámtarifa 2002 . július 31-én hatályos szövegének
áruazonosító számai, a tíz számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi
alszámos bontása is ide értendő .

2. Szolgáltatások

Sor-
szám Megnevezés SZJ-szám

53 . Mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatás, kivéve : SZJ 01 .41 .1-ből,
egészségügyi kártevőirtás 01 .42.1-ből,

01 .50.1, 02 .02 .1
54 . Halászati szolgáltatás SZJ 05 .01 .1
55 . Kényszer- és bérvágás SZJ 15 .11 .90.0-ból,

15 .12.90.0-ból
56 . Gyógyászati segédeszközök bérmunkában történő előállítása (a megbízó

anyagából, illetve bérmunkában végzett részmegmunkálás)
SZJ 33 .10.99.0-ból

57 . Villamosenergia, gáz-, gőz- és vízellátás SZJ 40 .11 .9
40 .12 .1
40 .13 .1
40 .21 .9,
40 .22 .1,
40 .30.9
41 .00.2
kivéve mérőóra leolvasása,
karbantartása

58 . Szemüveglencse egyedi csiszolása, keretbe helyezése SZJ 52 .74.13.0-ból
59 . Gyógyászati segédeszközök (az 1 . számú melléklet 1 . részének 44 . és 48 . SZJ 33 .10.92.0-ból

pontjában meghatározottak) javítása 35 .43 .9-böl,
26 .22.9-böl

60 . Szállodai szolgáltatás SZJ 55 .10
61 . Egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely- SZJ 55 .21 .1,

szolgáltatás 55.22.1,
55.23 .11,
55.23 .12,
55.23 .13,
55.23 .15-ből

62 . Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom SZJ 55 .30.1-ből
63 . Diákétkeztetés SZJ 55 .51 .10 .1,

55.51 .10 .2,
55.51 .10 .3

64 . Munkahelyi és közétkeztetésben az ételforgalom SZJ 55 .51 .10.4-ből,
55 .51 .10.9-ből,
55 .52 .1-ből

65 . Kábeltelevízió, SZJ 64 .20.3-ból,
televízió-műsorszórás, SZJ 64 .20 .21,
rádió-műsorszórás SZJ 64 .20.22

66 . Mezőgazdasági termelési rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatás SZJ 74 .14.15 .0-ból
67 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati szakmai SZJ 74 .14.15 .0-ból

tervezés, szakértés, kivéve : trófeabírálat SZJ 74 .87.16.1-ből
68 . Mezőgazdasági laboratóriumi vizsgálatok SZJ 74 .30.1-ből
69 . Állat-egészségügyi ellátás SZJ 85 .20 .1
70 . Szociális étkeztetés SZJ 85 .31 .1-ből,

85 .32.1-ből
71 . Személyszállítás SZJ 60 .10.1-ből,

60 .21
60 .22
60 .23
61 .10 .1
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IL Rész

Az ötszázalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sor-
szám Megnevezés Vámtarifaszám

1 . Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998 . évi XXV .
törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket az emberi
felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba
hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001 . (IV . 12.) EüM rendeletben
meghatározott hatóság törzskönyvezett, valamint a nem kereskedelmi
jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált
gyógyszerek ;
Humán ó Aszati _alenusi készítmén ek, ma- ísztrális készítmén ek

2 . Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra,
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

ex 1211 90 98
ex 1302

3 . Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra
kerülő diagnosztikai reagensek

ex 3002 10

ex 3002 90
ex 3006 20
ex 3006 30
ex 3821
ex 3 822

4 . Orvosi radioaktív izotópok ex 2844 40 20 00
5 . Steril műtéti izoláló termékek ex 3005 90 51 00

6 . Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anyatej-helyettesítő és 1901 10 00 02
anyatej- 2106 90 92 01
kie-észítő távszerek 2106 90 98 01

7 . Egészségügyi oxigén (max . 10, ill . 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar
nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag
1 6_- szerkőn i minősé • ű termék)

ex 2804 40

8 . Braille-tábla műanyagból ex 3926 90
9 . Fehér bot vakoknak ex 6602
10 . Pontozó vakoknak ex 8205 59 90

61 .20 .1
62.10.10 .0
62.20.10 .0

72 . Szennyvíz- és hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés SZJ 90 .01,
90.02, 90 .03

73 . Film-, video- és DVD-vetítés SZJ 92 .13 .1
74 . Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92 .31 .21 .0
75 . Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92 .34.13.9-ből
75 . Művészeti alkotótevékenység SZJ 92 .31 .22-ből
77 . Cirkusz műsor SZJ 92 .34.11 .0-ból
78 . Vidámparki szórakoztatás, mutatványok SZJ 92 .33 .10 .0
79 . Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás SZJ 92 .51 .1,

92.52.1
80 . Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92 .53 .1
81 . Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás SZJ 92 .61 .10-ből,

SZJ 92 .72.11 .0-ból
82 . Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás SZJ 93 .03 .1

. 83 . Fürdőszolgáltatás SZJ 93 .04.10.0-bó1
84 . Temetések megszervezése, ügyintézése SZJ 74 .87.14-ből
85 . Sporteseményekre szóló belépők, sportlétesítmények rendeltetésszerű

használata
SZJ 92 .61 .1-ből,
92.62.1-ből
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11 . Braille-tábla fémből ex 8310
12 . Braille-írógép vakoknak ex 8469 30
13 . Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség

által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)
ex 8471

14 . Telefonkezelő adapter vakok számára ex 8517 80 90
15 . Braille-óra vakoknak ex 9102
16 . Könyv ex 4901

4903"
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5. számú melléklet a 2005. évi . .. törvényhez

Az áfa-törvény 4. számú mellékletének 1.-H . része helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„ 4. számú melléklet az 1992 . évi LXXIVV törvényhez

L rész:
A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár

mértéke

Sor-
szám Megnevezés

Vámtarifaszám A kom-
penzációs

felár
mértéke

a
felvásárlási
ár %-ában

NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAI

1 . Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány
stb. Zöldségpalánta

0602 10
0602 20
ex 0602

10

2 . Burgonya 0701 10
3 . Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

(kivéve : hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez
0702-től 0709-ig
ex 0713
ex 1209

10

4 . Szőlő 080610 10
5 . Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék

héja
0802 11-től 0802
50-ig
0807 11
0807 19
0808
0809
0810 10-től 0810
40-ig
ex 0810 90

10

6 . Hazai termesztésű fűszernövények 0904 20
0909
ex 0910

10

7 . Gabonafélék
muhar, csumiz

1001-től 1007-ig
1008 10
1008 20
1008 30
1008 90 10
ex 1008 90 90

10
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8 . Különféle magvak, ipari és gyógynövények

szaporítóanyag ipari növényekhez

1201
1202
1204-től 1207-ig
ex 1209
ex 1210
ex 1211 90

10

1212 91
ex 1212 99 80
1213
ex 1401 90
1403 00
2401 10
2401 20
5301 10
5302 10

9 . Mákgubó ex 1211 90 98 99 10
10 . Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet)

szaporítóanyag takarmánynövényekhez
ex 1214
ex 2308 00 40 00
ex 1209

10

ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK

1 . Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő
állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat,
laboratóriumi és állatkerti állat kivételével)

0101-től 0105-ig
ex 0 106

10

2 . Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és
más gerinctelen víziállatok

ex 0301
ex 0302
0306 29 10
ex 0307
0307 60
ex 0307 91

10

3 . Nyers tej ex 0401 10
4 . Friss tojás ex 0407 10
5 . Természetes méz 0409 10
6 . Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok

spermája, propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz,
méhpempővel dúsított méz)

0502
0503
0505
ex 0511
ex 1301 90 90 99
ex 0410
ex 1212 99
ex 1521 90
ex 2106 90 98

10

10
10
10

10 . Nyers gyaplu 5101 10

ERDEI MAGOK, CSEMETÉK

1 . Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa ex 0602 10
2 . Erdei fák és cserjék magja ex 1209 99 10

KIZÁRÓLAG SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ ÉLELMISZER-IPARI TERMÉKEK

1 . Feldolgozott tej és tejtermékek ex 0401
0402-tő10406-ig

10

2 . Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, 0711 10
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II, rész:
A mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs

felár mértéke

Sor- Megnevezés SZJ-szám
A kompenzációs
felár mértéke a

szám szolgáltatási
díj %-ában

11 talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés SZJ 01 .41 .11 .0- 10
és ültetés ból

2 . mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő SZJ 01 .41 .11 .0- 10
előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása,
tisztítása, aprítása, fertőtlenítése és silózása

ból,
74 .70.11 .0-ból

3 . mezőgazdasági termékek tárolása SZJ 63 .12-ből 10
4 . Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a SZJ 01 .42.10 .0- 10

sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és
állatkerti állat kivételével) gondozása, tenyésztése és hízlalása

ból

5 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági SZJ 71 .31 .10.0- 10
vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra
történő bérbeadása

ból,
71 .34.10.1-ből,
01 .41 .11 .0-ból

6 . műszaki segítségnyújtás 10
7 . gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek SZJ 01 .41 .11 .0- 10

permetezése ból,
01 .41 .12 .0-ból

8 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntőző berendezések SZJ 01 .41 .11 .0- 10
üzemeltetése ból,

01 .41 .12.0-ból,
02.02.10.0-ból

9 . vízlecsapoló berendezések üzemeltetése 10
10 . fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási SZJ 01 .41 .11 .0- 10"

szolgáltatások ból,
01 .41 .12.0-ból,
02.02.10.0-ból

savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja
paradicsomlé 0712

0811-től 0813-ig
ex 0814
2001
ex 2002
2003-tóI 2009-ig

3 . Must és bor ex 2204 10
4 . Borseprő, borkő ex 2307 10
5 . Szőlőtörköly ex 2308 10
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6. számú melléklet a 2005. évi. ..törvényhez

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII . törvény mellékletének 12 . és 14 .
pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, illetve a melléklet az alábbi 15 . ponttal
egészül ki :

/Azon szol áltatások köre, amel ek után o asztói árkie észítés vehető igén be/
Sor-
szám A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma

Fogyasztói
árkiegészítés

mértéke
12 . Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy (SZJ 60.21 .3 I-ből és 60 .21 .10-ből)

Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal együtt a közigazgatási határon belül)
Megyei jogú városok, ezen belül :

kizárólag autóbuszra
kizárólag villamosra
kizárólag trolibuszra
villamosra és trolibuszra
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált)
Egyéb településekre (autóbuszra)

3650 Ft/hó/db

2080 Ft/hó/db
1350 Ft/hó/db
1350 Ft/hó/db
1410 Ft/hó/db
2570 Ft/hó/db
1740 Ft/hó/db

14 . Komp- (SZJ 61 .20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61 .20 .12-ből) bérlet
kedvezmény

3200 Ft/db

15 . 50%-os személyhajózási kedvezmény (SZJ 61 .20.11-ből és 61 .20 .12-ből) 100%
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7. számú melléklet a 2005. évi. . .törvényhez

Az Itv . Melléklete XVII. címének 1-2 . pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„1 . A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 5 000 forint . A vállalkozói
igazolványban feltüntetett adatok módosításáért - a módosítások számára tekintet nélkül
- 3000 forint illetéket kell fizetni . A megrongálódott, megsemmisült, elveszett
vállalkozói igazolványról kiállított másodlat 5000 forint illeték alá esik .

2. Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 5 000 forint . A működési engedélyben
feltüntetett adatok módosításáért - a változtatások számára tekintet nélkül - 3000 forint
illetéket kell fizetni ."



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

2003 . évtől hazánk térségi versenyhelyzete fokozatosan romlik annak ellenére, hogy a vállalatok,
a családok és a nyugdíjasok a térségben a jövedelmükhöz képest kiemelten magas adóterhelést
kénytelenek elszenvedni . Jelen törvény célja, hogy hazánk versenyképességének növelésével
visszaszerezzük a térségi vezető szerepünket, ezzel párhuzamosan csökkentsük a
munkanélküliséget és növeljük a családok, nyugdíjasok biztonságát .

A törvényjavaslat egyértelmű megoldást kínál a társadalom és a gazdasági szereplők által
megfogalmazott problémákra, és világosan megfogalmazza Magyarország válaszát az elmúlt
évek gazdasági kihívásaira .

Az új, munkabarát adópolitika :

•

	

megállítja a 800 ezer hazai vállalkozás leépülését és az ország további sodródását .

•

	

Az intézkedések eredményeként Magyarország újra a térség vezető országa lesz,

•

	

a vállalkozók újra kiszámítható és biztonságos körülmények között tevékenykedhetnek,
ezért

•

	

a családok, a munkavállalók mostani létbizonytalansága megszűnik, valamennyi dolgozni
akaró ember munkához juthat .

•

	

Az új politika következtében már az idén gyorsul a gazdaság növekedése

•

	

40 ezer új munkahely születik

Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy hazánk kizárólag adócsökkentés révén
maradhat talpon a regionális versenyben. Az adócsökkentés vérhajtásának pozitív tapasztalatait
számos környező országban, éveken keresztül megfigyelhette a jelen kormányzat . Szintén
bebizonyosodott, hogy a sodródó, halogató gazdaságpolitika nem vezet eredményre, a helyzet
azonnali cselekvést indokol .

Jelen törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a társadalom összes szereplőjének könnyítést
nyújtson, ugyanakkor a megélénkülő gazdaság Európai Uniós felzárkózásunkat és az euró
bevezetését is gyorsabbá és zökkenőmentésebbé teszi .
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. Fejezet

A személyi jövedelemadóról szóló 1995- évi CXVIII törvény módosítása

az 1. §-hoz

Az elmúlt években jelentősen növekedtek a családok terhei, az iskoláztatás költségei . Ráadásul az
elmúlt évben, Európában egyedül nálunk csökkent a reálbér. A javaslat kedvezményt biztosít a
gyermeket vállalók iskoláztatási terheinek csökkentése érdekében .

a 2 . §-hoz

A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény szigorításával a kormánykoalíció egy év alatt
kb . 25 milliárd forint, várható teljes kormányzati ciklusa alatt kb . 90 milliárd forint jövedelmet
vont el a törlesztő részletek fizetésének terhe miatt hátrányos helyzetben lévő családoktól,
magánszemélyektől . Indokolt az adókedvezmény eredeti feltételrendszerének legfontosabb
elemeit helyreállítani. A magánszemély által igénybe vehető kedvezmény összegét adóévenként
240 .000 Ft-ra szükséges visszaállítani .

a 3 . §-hoz

A jelenleg hatályos törvény jelentősen korlátozza az adókedvezmény igénybevételét, ezzel
indokolatlan tehernövekedést idéz elő az adózók számára a következő évben .

a 4 . §-hoz

Felhatalmazás a kormány számára az iskoláztatási költség körének, valamint a kedvezmény
igénybevételével összefüggő részletszabályok rendeletben való meghatározására .

az 5 . §-hoz

Az Szja tv. e törvény szerinti módosítása szükségessé teszi az Szja tv . 1, 11 . számú mellékletének
e törvény 1-2 . számú melléklete szerinti módosítását.

2. Fejezet

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi L,=. törvény módosítása

a 6 . §-hoz

Az adókedvezményeket érintő javaslat a helyi iparűzési adó társasági adóalapból való
levonhatóságát terjeszti ki az érvényes 50%-ról 100%-ra . A vállalkozások egyik legnagyobb
problémáját jelentő helyi iparűzési adó rendszerének megújításához ez jelenti az első lépcsőt .
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Ha valóban érdemi változást kívánunk elérni a hazai mikro, kis- és középvállalkozások
létszámnövelési szándékában, legalább 20 főre kell emelni azt a foglalkoztatási határt, amelynél a
munkahelyteremtés esetén adókedvezmény vehető igénybe .

a 7 . §-hoz

A mikro- és kisvállalkozások számára jelentős kedvezményt jelent a 50%-os társasági adó
mentesség, amely versenyképessé teszi őket és így a nemzetgazdaság számára még több
munkahely teremtésére lesznek képesek .

a 8 . §-hoz

A vállalkozók versenyképességének növelése érdekében az osztalékra kivetett adó mértékének
csökkentése szükséges . Az alacsonyabb adókulcs mellett a várható adóbevétel jelentősen
megnövekedhet .

a 9 . §-hoz

A Tao. e törvény szerinti módosítása szükségessé teszi a Tao . 3 . számú mellékletének e törvény 3 .
számú melléklete szerinti módosítását .

3. Fejezet

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIIII törvény módosítása

a 10 -11 . §-hoz

Célszerű kiszélesíteni az egyszerűsített vállalkozói adó körébe tartozó adóalanyok körét . Ezzel
több vállalkozásnak adatik meg a lehetőség, hogy a számára legelőnyösebb adózási formát
válassza.

4. Fejezet

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LWV.. törvény módosítása

a 12. §-hoz

Európában Magyarországon a legmagasabb az átlagos Áfa-terhelés . A legfelső adókulcs 25%-ról
19%-ra csökkentésével, a középső, kedvezményes kulcs 15%-ról 10%-ra csökkentésével a
gazdaság versenyképessége már rövidtávon is jelentősen javulhat . Az Áfa csökkentés kedvezően
hat a háztartásokra is .

a 13 . §-hoz

Az elmúlt két esztendő kormányzati megszorításainak a felsőoktatás és a tudományos kutatás volt
az egyik legnagyobb kárvallottja . A folyamatosan szűkülő finanszírozási lehetőségek miatt egyre
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kisebb mértékben tudtak lépést tartani a nemzetközi tudományos élet fejlődésével, és
egyre több folyóirat-rendelés lemondására kényszerültek . Tetézi a gondokat, hogy a tudományos
szakfolyóiratok áfa-terhe 10%-kal magasabb, mint a könyveké, és nem is igényelhető vissza . Így
országosan csak a felsőoktatás számára 70-80 millió forintos terhet jelentenek a tudományos
folyóiratok. Egy-egy tudományegyetem átlagos áfa-befizetési kötelezettsége ma megfelel egy
bölcsész, jogász vagy közgazdász kar évi teljes könyvtári rendelésének összegének, ami
tarthatatlan . A kormány programjában igen kevés konkrét ígéretet tett, ezek között azonban
többször visszatérően szerepel a hazai tudományos élet fokozott támogatása .

a 14 . §-hoz

Európában Magyarországon a legmagasabb a legfelső adókulcs mértéke, ezért az adókulcsok
csökkentésével jelentősen javulna hazánk versenyképessége .

a 15 . §-hoz

A módosítás indoka, hogy a magyar cégek belföldi tevékenysége nem áfa-köteles . Ha egy cég
csak ebből a tevékenységből rendelkezik árbevétellel, a jelenleg hatályos áfa-törvény szerint nem
tud visszaigénylői pozícióba kerülni, hacsak nem végez valamilyen beruházást . Ez indokolatlan
különbségtételt jelent és hátrányosan érinti az ilyen tevékenységet végző cégeket .

a 16. §-hoz.

Az áfa-törvény e törvény szerinti módosítása szükségessé teszi az áfa-törvény L, 4. számú
mellékletének e törvény 4-S . számú melléklete szerinti módosítását .

5. Fejezet

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVIII törvény módosítása

a 17 . §-hoz

A nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik részére történő bérletvásárlása sok családot érint,
akik a jelenleg hatályban lévő törvény szerint havi több ezer forintos többletkiadást kell, hogy
elszenvedjenek. Ez már egy iskoláskorú gyermek esetében is az eddig megszokott iskoláztatási
költségeket 30-40000 forinttal növelné évente . A törvény jelentősen korlátozza valamennyi
közoktatási intézmény, illetve a felsőoktatási intézmény által saját tanulójának, illetve diákjának
megvásárolt bérletszelvény után is a fogyasztói árkiegészítés igénybevételének lehetőségét . Az
érvényes törvény szerint a közlekedési szolgáltató lényegesen kevesebb állami támogatásban
részesül a lényegében változatlan nagyságú feladat ellátása mellett . Ez veszélyezteti a
járatsűrűség, illetve a vonalhálózat fenntarthatóságát, ezáltal a közlekedési színvonal fenntartását .
A mindennapi gyakorlatban tapasztalható visszaélések korlátozására más technikát kell
választani . A jelenlegi szabályozás hátrányosan érinti a hallgatói jogviszonyban lévőket, az
elmaradó fogyasztói árkiegészítés a közlekedési szolgáltató által megemelt jegyárakban jelenik
meg. Ez hátrányosan érinti a kistelepüléseken élőket, így az esélyegyenlőségnek a kormány által
annyit hangoztatott elvét sérti . A szabályozás elhibázott, a közlekedési szolgáltató nem tudja,
hogy a közoktatási intézmény kinek adja a bérletet, az illető pontosan hány kilométerre lakik az
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iskolától (nem közelebb-e) . Ennek hiteles nyilvántartása pedig a jelenlegi szabályozás
mellett nem várható a közoktatástól .

a 18 . §-hoz

A Fát. e törvény szerinti módosítása szükségessé teszi a Fát . mellékletének e törvény 6. számú
melléklete szerinti módosítását .

6. Fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVIL törvény módosítása

a 19 . §-hoz

A mezőgazdasági termelők támogatását sokkal nagyobb mértékben kell növelni, a
versenyképesség érdekében ki kell terjeszteni a támogatottak körét is . A kiegészítést az indokolja,
hogy a sertés- és baromfiágazatban is szükséges az állatok, a takarmány, a trágya szállítása . Az
öntözőberendezések mozgatása, áttelepítése szintén gépi munkálatokat igényel. Ebben az
esztendőben sajnálatos módon nagyon sok gazdálkodó jövedelempozíciója romlott, ez is
indokolja a módosítást.

7. Fejezet

Az energiaadóról szóló 2003 . évi LXXXVIIII törvény módosítása

a 20-21 . §-hoz

Indokolt, hogy az önkormányzati intézményeknek, iskoláknak, óvodáknak, egészségügyi
intézmények biztosított fűtésre használt energia utáni adót is vissza lehessen igényelni .
Megítélésünk szerint az energiaadónak nem pusztán a költségvetési bevételek növelése a
feladata, de a környezetbarát, takarékos energiafelhasználás ösztönzése is. A leginkább
környezetbarát villamos energia felhasználás ösztönzése érdekében javasoljuk, hogy az ilyen
közlekedési vállalatok visszaigényelhessék az energiaadót .

8. Fejezet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIIIU törvény módosítása

a 22 . §-hoz

Az illetékhatárnak a korábbi 30 millióról 15 millióra történő leszállítása az átlagos jövedelemből
élőket bünteti, ezért célszerű a korábbi szabályozást visszaállítani . Ma a lakáspiacon 15 millióért
legfeljebb egy család kultúrált elhelyezésére alkalmatlanul kicsi és mérhetetlenül alacsony nívójú
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lakást lehet vásárolni . A módosítás célja, hogy a vagyonátruházási illeték alóli mentességet a
valós viszonyokhoz igazítsa .

a 23. §-hoz

Az előző évek illetékemelése indokolatlan volt, ezért az illeték mértékének csökkentése indokolt .

a 24. §-hoz

Az előző évek illetékemelése indokolatlan volt, ezért az illeték mértékének csökkentése indokolt .

a 25. §-hoz

A cégalapítás illetéke a vállalkozási kedv élénkítését szolgálja .

a 26. §-hoz

Az előző évek illetékemelése indokolatlan volt, ezért az illeték mértékének csökkentése indokolt .

a 27 . §-hoz

Az ltv. e törvény szerinti módosítása szükségessé teszi az ltv . mellékletének e törvény 7. számú
melléklete szerinti módosítását .

9. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetésről szóló 1997. évi LXXX törvény módosítása

a 28 - 29. §-hoz

A munkaadók által fizetett társadalombiztosítási járulékok jelentős, összességében 5
százalékpontos (a nyugdíjbiztosítási járulék 4 százalékpontos, az egészségbiztosítási járulék 1
százalékpontos) csökkentése a térségben rendkívül magas munkáltatói terhek csökkentését, ezzel
egyidejűleg pedig, a munkahelyteremtést célozza .

10. Fejezet

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVII törvény módosítása

a 30 - 33. §-hoz

Több éve tartó folyamat eredményeképpen a munkáltatók terheinek csökkentése érdekében
szükséges a tételes egészségügyi hozzájárulás teljes megszüntetése .



11 . Fejezet

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991 . évi IV. törvény

a 34. §-hoz

Lehetőséget biztosít az egyéni és a társas vállalkozó számára, hogy önkéntesen válassza az
egészségbiztosítási járulék megfizetését .

12. Fejezet

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvény módosításáról szóló
2004. évi CII törvény módosításáról

a 35 . §-hoz

A jelenlegi rendelkezések nem biztosítják az áfa-visszaigénylés lehetőségét az önkormányzatok
számára. A cél, hogy ne csak a helyi tömegközlekedés ellátásához, hanem minden, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény 8 . §-ában meghatározott valamennyi
önkormányzati feladat ellátásához közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó államháztartási
támogatás után lehetőség legyen az áfa visszaigénylésre .

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a 36. §-hoz

A javaslat tartalmazza a törvény hatályba lépésének időpontjait, illetve a hatályon kívül helyezett
rendelkezéseket .

az 1. számú melléklet

1. pontjához

A javaslat szerint a munkáltatók munkavállalóik javára átvállalhatnák a diákhitel törlesztését,
illetve az előtörlesztést . Az így átvállalt törlesztés, illetve előtörlesztés összegét - sem a
munkáltatót, sem a munkavállalót illetően - nem terhelnék közterhek . A módosítás hatásaként a
hitelt felvevők terhei jelentősen csökkenhetnek, és várhatóan jelentősen nő az előtörlesztések
száma .

2. pontjához

Nem indokolt különbséget tenni a sajátos nevelési igényű és a többi gyermek, tanuló között olyan
módon, amelyet helyzetük különbségei nem indokolnak . Ez alkotmányosan is vitatható .
Érthetetlen és rosszízű pl ., hogy egy sportrendezvényen a kísérő felnőtt ingyen juthatna
étkezéshez, a speciális nevelési igényű gyerek szintén, ám a többi gyerek nem, legyen bármilyen
szegény. Nyilván a kínált szendvicsek tálcáira az esélyegyenlőségért harcoló kormány
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legszívesebben rátetetné az „adóköteles szendvics", adómentes szendvics", a kancsókra
pedig az „adóköteles tea", „adómentes tea" feliratot, és szigorúan megkülönböztetné, melyik
nevelési igényű gyerek - integrált nevelés ide vagy oda - honnan vesz magához ételt és italt az
adott készlet erejéig és nem tovább .
Nehezen értelmezhető a közoktatáshoz „hasonló képzés" fogalma . Miután a közoktatáshoz
„hasonló képzésre" törvényi definíció nincs, így számos tevékenységről kijelenthető, hogy az
ilyen, és pénzügyileg kétes módon juthat támogatáshoz .
A közoktatásban egyébként döntően nem képzés folyik, ez a kifejezés csak a szakmatanulással
összefüggésben jogos .

3. pontjához

A tételes meghatározás helyett célszerű az iskolakezdéshez kötődő adómentes juttatás összegét a
minimálbér meghatározott százalékában meghatározni .

a 2 . számú melléklethez

A javaslat szerint a munkáltatók munkavállalóik javára átvállalhatnák a diákhitel törlesztését,
illetve az előtörlesztést . Az így átvállalt törlesztés, illetve előtörlesztés összegét - sem a
munkáltatót, sem a munkavállalót illetően - nem terhelnék közterhek . A módosítás hatásaként a
hitelt felvevők terhei jelentősen csökkenhetnek, és várhatóan jelentősen nő az előtörlesztések
száma .

a 3. számú melléklethez

A javaslat szerint a munkáltatók munkavállalóik javára átvállalhatnák a diákhitel törlesztését,
illetve az előtörlesztést . Az így átvállalt törlesztés, illetve előtörlesztés összegét - sem a
munkáltatót, sem a munkavállalót illetően - nem terhelnék közterhek . A módosítás hatásaként a
hitelt felvevők terhei jelentősen csökkenhetnek, és várhatóan jelentősen nő az előtörlesztések
száma .

a 4. számú melléklethez

A javaslat a 10 és 5 százalékos általános forgalmi adó alá tartozó áruk és szolgáltatások
felsorolását tartalmazza . A 10 százalékos kulcs alá kerül a korábbi 25%-os mérték alá tartozó
elektromos energia és a villamosenergia szolgáltatás .

az 5. számú melléklethez

A jelenleg hatályos törvény figyelmen kívül hagyja a szolgáltatások teljes körében az áfa-
besorolást, és nem kíván változtatni a termékek kompenzációs felárának mértékén sem, ami
pedig szorosan kapcsolódik a szabályozott tárgykörhöz. Indokolt hogy a kompenzációs felár
mértéke azonos legyen a forgalmi adó mértékével .

a 6. számú melléklethez

2005-től a helyi közlekedést a költségvetés külön támogatja . Ez elsősorban a Budapesten, a
nagyvárosokban, valamint néhány kisebb városban lakó állampolgárok támogatását jelenti . A cél
az, hogy a helyközi közlekedés támogatása a tervezettnél magasabb mértékű, és a helyi
közlekedés támogatás mértékével is arányos legyen . Vitán felül áll, hogy ahol a lakosok ingázni
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kényszerülnek lakóhelyük és munkahelyük között, ott nagyobb mértékben szorulnak rá a
támogatásra. Ezáltal lehetővé válik, hogy - a jelenlegi Kormány szavaival élve -,,ahol nagyobb a
szükség, az állam ott jobban támogat" .

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, 2004 nyarán közzétett jelentésében azt állapította
meg, hogy a révvel közlekedők hátrányos megkülönböztetése a közúti és vasúti közlekedésben
részt vevőknek nyújtott kedvezőbb utazási támogatás miatt áll fenn . Így válik lehetővé, hogy az
állampolgárok azonos utazási kedvezményben részesüljenek és megszűnjön az a helyzet, amely
sérti mind a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mind az egyenlő elbírálás elvét .

A balatoni menetrendi személyhajózást kizárólag a Balatoni Hajózási Rt . végzi a teljes balatoni
régióban. A balatoni személyhajózás olyan útvonalakon teljesít szolgáltatást, olyan településeket
köt össze, amelyek vagy nem közelíthetőek meg közúton, vasúton, vagy jelentős időveszteséggel
váltható ki a vízi útvonal . Így Siófok-Balatonfüred hajón 50 perc alatt teljesíthető, míg vasúton
3,5 óra, autóbusszal 1,5 óra . Fonyód-Badacsony 30 perc alatt elérhető hajóval, vonattal 1,5-3,5
óra között teljesíthető . A hajózás területén eltörölt árkiegészítés nem érte el a célját, nem került
sor megtakarításra, hiszen ugyanez az összeg közúti, illetve a vasúti közlekedés igénybevétele
estén más közlekedési társaság részére kifizetésre kerül . 2003 . december 31-ig a Balatoni
Hajózási Rt. teljes árbevételének 50%-a kedvezményes jegyvásárlásból adódott, így az
árkiegészítésnek rendkívüli jelentősége volt a még működő és közszolgáltatást végző vízi-
közlekedési vállalkozások talpon maradása érdekében . A korábban kedvezményesen utazók
nagyobb része által vásárolt jegybevétel kiesésével együtt 2004-ben a Balatoni Hajózási Rt . 200-
250 millió forint bevételtől esett el . Ilyen mértékű árbevétel-csökkenést belső takarékossággal,
ésszerűsítéssel kigazdálkodni nem lehet. Az amúgy is veszteséges személyhajózás drasztikus
csökkenése a Balaton régió idegenforgalomra épülő gazdaságát alapjaiban rengette meg .
A vízi közlekedés ma - környezeti terhelést illetően - a legkorszerűbb közlekedési forma, így
támogatottságát illetően inkább privilegizált helyzetbe kellene lennie, mintsem elsorvasztani .

a 7 . számú melléklet

A cégalapítás költségeinek csökkentése a vállalkozók terheinek mérséklése érdekében indokolt .

Budapest, 2005 . február 16 .

Var a Mihály
ar Polgári Szövetség

Bernáth Ildikó
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

(Tállai András
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Pokomi Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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