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ÉrkezetI 2005 ÁPR 12.

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 43 . §-ának (2) bekezdése a következő új j) ponttal egészül ki :

„ (2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Szja tv .

•

	

3 . §-a 10. pontjában „a munkábajárás" szövegrész helyébe „a munkahelyre, a
székhelyre, vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás" szövegrész,

b) 21 . §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 498 . §-a (6) bekezdésének e) és g)
pontjaiban a „nincs köztartozása" szövegrész helyébe a „nincs az állami vagy az
önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása " szövegrész,

•

	

58 . §-a (7) bekezdésében a „40 ezer forintot" szövegrész helyébe az „50 ezer forintot"
szövegrész,

d) 63 . §-a (2) bekezdésének e) pontjában „az (5) bekezdésben meghatározott"
szövegrész helyébe „a (6) bekezdésben meghatározott" szövegrész,

• 1. számú mellékletének 4.6. alpontjában „a Nobel-, továbbá a Kossuth- és a
Széchenyi-díjhoz" szövegrész helyébe „a Nobel-díjhoz, az Európai Unió Descartes-
díjához, továbbá a Kossuth- és a Széchenyi-díjhoz" szövegrész.,

Módosító javaslat

százalék"szövegrész

lép, azzal, hogy e bekezdés b) és c) pontjainak rendelkezéseit 2005 . január 1-jétől kell,
az e bekezdés d) pontjának rendelkezéseit 2005 . január 1-jétől lehet, az e bekezdés
e) pontjának rendelkezéseit 2004 . január 1-jétől lehet alkalmazni ."

f) 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)

~-a (6)bekezdésében, 66 . $-a (6) bekezdésében, 66 . ~-a (10) bekezdésében, 68 .
bekezdésében, 74. §-a (1) bekezdésében, 75 . &-a (5) bekezdésében, 76 . ~-a (2)
bekezdésében, 77. §-a (1) bekezdésében a „25 százalék" szövegrész helyébe a „18



Indokolás

A forrásadó mérséklése a vállalkozók terheinek csökkentése, versenyképességük biztosítása
érdekében szükséges .
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