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AHázszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Költségvetési és pénzügyi
bizottság az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/16401 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

l . Atörvényjavaslat új 20 . §-sal egészül ki :
„20. §E törvény kihirdetését követő 45 . napon hatályátvesztia társasáji adóról és az

osztalékadóról szóló 1996. évi L,XXXI. törvény 228.§-a (1) bekezdésnek e) pontja, azzal,
hogy a kihirdetést követő 45 . napot mezelőzőnapig benyújtott kérelem alapján, illetve az
említett időpontig bejelentett fejlesztési program alapján igénvbevett fejlesztési
adókedvezményre a kihirdetéstkövető 45. napot megelőzőnapon hatályos iozszabálvi
rendelkezések alkalmazandóak ."
2 . A törvényjavaslat új 21 . §-sal egészül ki :

„21. § Felhatalmazást kap a Kormány arra,hogy rendeletben határozza meg a szélessávú
internetszolgáltatást szolgáló fejlesztésekhezkapcsolódó közvetlenállami támogatások
szabályait."

Indokolás
A szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás megvalósításához kapcsolódó fejlesztési
adókedvezmény nem tartalmaz létszámfeltételt, nem ösztönöz a foglalkoztatás növelésére . Így
nagy összegű adókedvezményhez juthat a vállalkozás úgy, hogy eközben a foglalkoztatottsági
szintje nem változik, vagy csökken . Ezért indokolt ezen adókedvezmény megszüntetése,
amely nem zárja ki, hogy az érintett vállalkozások létszám-növelés mellett adókedvezményt
vegyenek igénybe a fejlesztéseikhez .

A lisszaboni célok, illetve az eEurope 2005 akcióterv újraértékelése alapján az EU az
eddiginél is nagyobb súlyt helyez a szélessávú kommunikáció infrastrukturális és tartalmi
feltételeinek megteremtésére, elősegítve ezzel a gazdasági versenyképesség és a társadalmi
kohézió erősödését: Emellett szükséges, hogy a szélessávú internet fejlesztések, mint a
Magyar Információs Társadalom Stratégia, a Nemzeti Szélessávú Stratégia megvalósításának
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eszköze a továbbiakban se kerüljenek hátrányosabb helyzetbe a jelenleginél . Ezért javasolt,
hogy e kiemelt terület közvetlen támogatási rendszerének szabályait hosszú távra, az uniós
szabályokkal harmonizált rendszerben, külön jogszabályban határozza meg a Kormány .

Budapest, 2005 . június .
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