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Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján az "Egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról" szóló T/16401 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6 ., 7. §-ainak, valamint az azt megelőző fejezet-, és részcímnek az
elhagyását javasoljuk :

[„MÁSODIK RÉSZ

A HELYI ADÓKAT ÉRINTÓ MÓDOSÍTÁSOK

11. Fejezet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adókról, járulékokról szóló törvények
módosításáról szóló 2005. évi XXVI. törvény módosítása

6. § A helyi adókról szóló 1990 . évi C. törvény (a továbbiakban : Htv.) 52. §-a 22 .
pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában:/

/22. nettó árbevétel:/

„a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres
könyvvitelt vezető vállalkozó esetében : a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a
nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege),
növelve a befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek üzleti évben kimutatott
összegének 50%-ával, csökkentve a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó
esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az
egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb
ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,



energiaadó összegével, feltéve ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó
összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály
szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b) j) alpontokban
foglalt eltérésekkel,"

7. § A Htv. 52. §-a 22. pontjának a) alpontja helyébe 2006 . január 1-jétől a következő
rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában:/

/22. nettó árbevétel:/

„a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres
könyvvitelt vezető vállalkozó esetében : a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a
nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege),
csökkentve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból
származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére
kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások
értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó
összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal
elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve ha az így elszámolt
regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte,
valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt
összegével, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,"]

Indokolás

A borravalónak a látható és társadalombiztosítási ellátásra jogosító jövedelmek körébe történő
bevonásának a Javaslat szerinti megoldása alkalmatlan céljának elérésére . Sem az érintett
adózó, sem a fogyasztó, sem pedig a központi költségvetés számára nem jelent biztonságot,
anyagi előnyt, illetve a költségvetésnek jelentős többletbevételt a tervezett szabályozási
mechanizmus . A Javaslat a politikai kényszer hatását és nem a valós életviszonyokat tükrözi .

Budapest, 2005 .06.14 .

Lasztovicza Jenő

	

Gruber Attila

Tál ai András
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