
Költségvetési és pénzügyi bizottság

Dr. Szili Katalin asszony,
az Országgyűlés elnöke részére

Budapest
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Érkezett:

Tisztelt Elnök Asszony!

A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának
(2) bekezdése alapján az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/16401 .
számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot

nyújtja be :

1. A Javaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

„1. § L1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban : Szja
tv.) 3 . $-a a következő 28 . ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő :/

„28. Egységes területalapú támogatás: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegéből finanszírozott területalapú támogatás és annak nemzeti
támogatásból történő kiegészítése azzal, hogy e törvény alkalmazásában ez a támogatás nem
tekinthető költségek fedezetére vagy feilesztési célra folyósított támogatásnak ."

(2) Az Szia tv . 3 . §-ának 72. pontja a következő q) alponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmakjelentése a következő :/

/Adóterhet nem viselő járandóság :/

„q) a magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címen megszerzett
bevétel."

(3) Az Szia tv. 3 . §-ának 72. ponti a a következőr)alponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában az elves fogalmakjelentése a következő:/

/Adóterhet nem viselőjárandóság:/

„r)az "útravaló" Ösztöndíiprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott
feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj ."

2. A Javaslat 2.§-a a következők szerint módosul :

2. §

	

Az Szja tv . 12/A . §-a (4) bekezdésének n) pontja a következő nd) alponttal egészül ki :
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/A magánszemély - a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem tehet az (1)
bekezdés szerint nyilatkozatot, ha/

/adókedvezményt kíván érvényesíteni/

„nd) alkalmi foglalkoztatás kedvezménye[,j"

(2) Az Szja tv. 12/A. §-ának (4) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki :

/A magánszemély - a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem tehet az (1)
bekezdés szerint nyilatkozatot, ha/

„p) az adóévben alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatása révén bevételt
szerzett."

3. A Javaslat a következő új 2 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a Javaslat §-ainak számozása
értelemszerűen módosul :

2. ~ Az Szja tv . 7. &-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3)Ahol e törvény valamely rendelkezését a magánszemély tevékenységéből származó
bevételi értékhatártól függően kell vagy lehet alkalmazni, az értékhatár a jogszabály vagy
nemzetközi szerződés rendelkezése alapión folyósított, egyébként bevételnek számító
támogatás (ideértve különösen az egységes területalapú támogatástis)összegével-ha e
törvény eltérően nem rendelkezik-megemelkedik ."

4. A Javaslat a következő új 5 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a Javaslat §-ainak számozása
értelemszerűen módosul :

5. § Az Szja tv. 54. $-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„54. § (1) Az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni,
beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési
és előállítási értékének az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírását is a 11 .
számú melléklet 11 . feiezete szerint . Az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt
összes elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakának minden évében 20-20 százalékot
elszámoltnak kell tekinteni .

(2) Az (1) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni azon költségekre, fejlesztési
kiadásokra, amelyek fedezetére fogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján vissza nem
térítendő támogatás folyósítása történt ."

5. A Javaslat 5 . §-a a következők szerint módosul :

5. § Az Szja tv . 2 3., 5., 10. és 11 . számú melléklete az e törvény 1-[3j5. számú melléklete
szerint módosul.

6. A Javaslat 15 . §-a a következők szerint módosul :

„15. § LI E törvény kihirdetése napión hatályát veszti az Szia tv. 64. ~-ónak (1)
bekezdése, valamint 64 . $-ónak (2) bekezdésében ,,az (1) bekezdés vagy"szövegrész, azzal,
hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezések 2005 . március 11-től már nem alkalmazhatók
azon, az említett időpontot megelőző termőföld átruházások esetében sem, amelyek alapión a
magánszemélynek a rendelkezésekben említett bevétele bevallására előírt határidő az említett
időpontban még nyitva állt, valamint a7..al, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezés
alapión utólagos adómegállapítós nem tehető .

E törvénynek az Szja tv . 3. §-a 72. pontjának d) alpontját megállapító, valamint az Szja
tv. 25. §-a (1) bekezdését kiegészítő rendelkezései 2005 . október 1-jén lépnek hatályba,
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előírásaikat az ettől az időponttól megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre
kell alkalmazni ."

7. A Javaslat a következő új 16. §-sal egészül ki, egyidejűleg a Javaslat §-ainak számozása
értelemszerűen módosul :

16. § (1) E törvénynek az Szja tv. 3. &-a 28 . pontját, 7. &-a (3) bekezdését és a 2 . számú
melléklete111. Egyéb rendelkezések fejezetének szövegét megállapító, továbbá az Szia tv. 2 .
számúmellékletének I . Jellemzően előforduló bevételek fejezete 5 . pontját, 10. számú
mellékletének I . Jellemzően előforduló bevételek fejezete 5 . pontját és 10 . számú
mellékleténekIII.Egyéb rendelkezések fejezete szövegét módosító rendelkezései a kihirdetést
követő 45. napon lépnek hatályba, e rendelkezéseket ettől az időponttól kell alkalmazni, azzal,
hogy amagánszemély -döntése szerint-e rendelkezéseket 2005 . január I-iétől
alkalmazhatja.

(2) E törvénynek az Szja tv . 54 . $-át módosító rendelkezései a kihirdetést követő 45 . napon
lépnek hatályba, e rendelkezéseket ettől az időponttól kell alkalmazni, azzal, hogy a
magánszemély -döntése szerint-e rendelkezéseket (szükség esetén az önellenőrzésre
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával) 2004 január 1-iétől alkalmazhatja .

8. A Javaslat a következő új 1 . számú melléklettel egészül ki, egyidejűleg a Javaslat
mellékleteinek számozása értelemszerűen módosul :

1. számú melléklet a 2005. évi. . . törvényhez

1 . Az Szia tv.2.számúmelléklete I.Jellemzően előforduló bevételek fejezetének 5 . pontja
helyébe a következő rendelkezés lép :

/Bevétel különösen a tevékenység keretében vagy azzal összefüggésben/

"5. a felvett támogatás (ideértve különösen az egységes területalapú támogatást is),
figyelemmel aVI.fejezet rendelkezéseire is ;"

2. Az Szja tv.2.számúmellékletea 111. Egyéb rendelkezések fejezetcím után a következő
rendelkezéssel egészül ki :

„1 . Az e melléklet I . fejezetének 5 . pontjában említett egységes területalapú támogatást a
folyósítás évében kell bevételnek tekinteni .

2. Az 1 . pont rendelkezéseitől eltérően a 2005 . évben folyósított egységes területalapú
támogatást a magánszemély döntése szerinti megosztásban a folyósítás évében és az azt
követő adóévben veheti figyelembe bevételként .

3. Ha az egységes területalapú támogatást a magánszemély köteles visszafizetni, a
visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét csökkenti, amely adóévben a
visszafizetés megtörtént ."

9. A Javaslat a következő új 3. számú melléklettel egészül ki, egyidejűleg a Javaslat
mellékleteinek számozása értelemszerűen módosul :

3. számú melléklet a 2005. évi. .. törvényhez
1. Az Szja tv . 10 . számúmellékleteI .Jellemzően előforduló bevételek fejezetének 5 .

pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Bevétel különösen a tevékenység keretében vagy azzal összefüggésben/

„5. a felvett támogatás (ideértve különösen az egységes területalapú támogatást is),
figyelemmel a X. fejezet rendelkezéseire is ;"



2. Az Szja tv. 10. számúmellékleténekaIII.Egyéb rendelkezések fejezete szövege
helyébe, a fejezetcímet követően a következő rendelkezés lép :

„1 . Az önálló bírósági végrehaitó munkadíja és költségátalánya fejében kapott előleg a
díjjegyzék elkészítésének időpontfától számít bevételnek . Az e bevétel elérése érdekében
felmerült költségek ezen időponttól vehetők figyelembe .

2. Az e melléklet I. feiezetének 5 . pontjában említett egységes területalapú támogatást a
folyósítás évében kell bevételnek tekinteni .

3 . A 2 . pont rendelkezésétől eltérően a 2005 . évben folyósított egységes területalapú
támogatást a magánszemély döntése szerinti megosztásban a folyósítás évében és az azt
követő adóévben veheti figyelembe bevételként .

4. Ha az egységes területalapú támogatást a magánszemély köteles visszafizetni, a
visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét csökkenti, amely adóévben a
visszafizetés megtörtént ."

INDOKOLÁS

A Javaslat pontosítja a területalapú mezőgazdasági támogatások adórendszerbeli kezelését.
Ezeknél a támogatásoknál szükséges egyértelművé tenni, hogy azok az adott tevékenységből
származó bevétel részét képezik a folyósítás időpontjában, mivel jellegükből adódóan nem
rendelhetők közvetlenül a felmerülő költségekhez és fejlesztési célokhoz . Ugyanakkor a
bevétel részeként megjelenő támogatások következménye, hogy a különböző bevételi
értékhatárok (kistermelői nyilatkozattétel, átalányadó stb .) szempontjából kedvezőtlenül
befolyásolják az adózók pozícióit . Ezért a Javaslat szerint a törvény arról is rendelkezik, hogy
ezek az értékhatárok a támogatások összegével növelhetők. Külön is fontos a 2005 . évi
helyzet rendezése, mivel ebben az évben két kifizetés történik . A Javaslat biztosítja, hogy a
2005-ben kifizetett támogatást a 2005-2006. években az adózó döntése szerinti megoszlásban
vehesse figyelembe bevételként.

2005-ös tanévtől indul az Oktatási Minisztérium által meghirdetett „Útravaló"
Ösztöndíjprogram . Az Ösztöndíjprogram keretében elnyerhető ösztöndíjat és a tanárok,
oktatók mentori díját az Szja törvényben jelenleg nevesített ösztöndíjakhoz hasonlóan
indokolt adóterhet nem viselő járandóságként meghatározni .

Az adóhatósági adómegállapítóshoz szükséges adatszolgáltatás az adózás rendjéről szóló
törvényben előírt az adóévet követő január 31-i határidőre nem valósítható meg, ezért az
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítósából az alkalmi foglalkoztatásból
jövedelmet szerző személyek körét indokolt elhagyni .

Az Alkotmánybíróság 6/2005 . (111 . 11 .) számú határozatával hatályon kívül helyezte az 1991 .
évi XXV. törvény 23. §-ának (3) bekezdését, amely az Szja tv-ben meghatározott általános
szabályoktól elétérő (szigorúbb) jövedelemszámítást írt elő a kárpótlás útján megszerzett
termőföld három éven belül történő átruházása esetére . Az Szja tv . 64. §-ának (1) bekezdése e
szigorúbb jövedelemszámításra utaló szabályt tartalmaz. Figyelemmel arra, hogy az
Alkotmánybíróság az említett rendelkezést 2005 . március 11-i hatállyal semmisítette meg,
indokolt az Szja tv . ennek következtében oka fogyottá vált megfelelő rendelkezését is ezen
időponthoz igazodóan hatályon kívül helyezni .

Budapest, 2005. június
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