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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján "az adókról, járulékokról szóló törvények
módosításáról" szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„8 . § LD A Tao. 7. §-ának (1) bekezdése a következő ny) ponttal egészül ki :

lAz adózás előtti eredményt csökkenti:/
„ny) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló
törvényben meghatározott, az Európai Gazdasági Térség tagállama által létrehozott
kibocsátási egység - kivéve az adózó részére a törvény szerinti eljárás keretében
térítés nélkül kiosztott kibocsátási egységet - átruházása ellenértékeként az
adóévben megszerzett (ár)bevételből az átruházott kibocsátási egység bekerülési
értékét meghaladó rész 50 százaléka, továbbá a mást megillető kibocsátási
egységgel kapcsolatos kezelési, bizományosi vagy ügynöki tevékenység
ellenértékeként az adóévben megszerzett (ár)bevételből a tevékenység közvetlen
önköltségét meghaladó rész 50 százaléka,"

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

Budapest, 2005 . április 11 .

foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben
legfeljebb 20 fő és az adózónak az adóév végén nincs köztartozása,"
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