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Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „az adókról, járulékokról szóló törvények

módosításáról" szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 111 . fejezetének következő módosítását javasoljuk :

"Ill. Fejezet

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

13 . § 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
a)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
c) bevétel :

ca)nem adóalany ewyéni 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 -



ahhozkapcsolódóan 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
a) 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 lövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó
tevékenységet ;
c) az adóévben nem folytat a vámjogszabályokban meghatározott közvetett
képviselői tevékenységeti
d)az adózás rendjéről szóló törvényben előírt közösségi adószámmal nem
rendelkezik, és törvény sem írja elő számára a közösségi adószám használatát ;
e)belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik ."

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

/Az adózó adóalanyisá,_a 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 ;"

15. § Az Eva tv . 5 . § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az eva alapját csökkenti jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat
alapján kapott kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági)
tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a
károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel
kapcsolatosan kapott bevétel, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott
bevételként elszámolt kártérítés összege ."

Indokolás

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

Budapest, 2005. prilis 11 .
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