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Bizottsági módosító javaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az Onkormányzati
Bizottság az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/16401 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat új Hatodik résszel és új VIII . fejezettel, valamint új 14 . § -sal egészül ki
(a továbbiakban a §-ok számozása értelemszerűen változik) :

„HATODIK RÉSZ

A TÁRSASÁGI ADÓTÉRINTŐMÓDOSÍTÁSOK

VIII .Fejezet

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

14.4A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI . törvény 228 . (1)
bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

lAz adózó adókedvezményt vehet igénybe a/

„e) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,
ea)meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály fogalom-
meghatározása szerinti állandóhelyű szolgálat keretében, vagy a helyhez kötött, az
elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező
elektronikus hírközlő hálózat fejlesztésével ; vagy
eb)2006 . január 1-ét követően szerzett frekvencia használati jogosultság alapión
megvalósuló,

szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,"

lüzembe helyezése és azt követő ötéves-az érvényes, jogerős engedélyben foglaltak szerinti-
üzemeltetése esetén eltéve ho	a beruházás ú/ létesítmény létrehozatalát, meglévő
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létesítmén,E b~vítését vagy - az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést
szolgáló beruházást kivéve -az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési,
szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi ; e rendelkezések alkalmazásában a
beruházás megkezdésének a 4 . ~ 9. pontjában megjelölt nap tekintendő, azzal, hogy a
földterület, a telek, a telkesítés, valamint az említett ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű
magnak a bejelentés, illetve a kérelem benyújtását megelőző két évben történő átvétele nem
minősül a beruházás megkezdésének./

2. A törvényjavaslat új 20 . §-sal egészül ki :

„20. § E törvénynek aTao.tv. 22/13 . ~-ónak (1) bekezdésnek e) pontját módosító
rendelkezése a kihirdetést követő 45 . napon lép hatályba, azzal, hogy a kihirdetést követő 45 .
napot megelőző napig benyújtott kérelem alapión engedélyezett, illetve az említett időpontig
bejelentett fejlesztési program tekintetében a kihirdetést követő 45 . napot megelőző napon
hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak ."

Indokolás

A javaslat a jelenlegi szabályozásban meglévő hiányosságot pótolja az által, hogy
egyértelműen rendelkezik a fejlesztési adókedvezmény kedvezményes feltételekkel történő
igénybevételi lehetőségéről . A rendelkezés célja, hogy a már létező infrastruktúra többoldalú
hasznosításával, valamint a jövőben kiosztásra kerülő frekvenciák felhasználásnak
elősegítésével járuljon hozzá az információs társadalom mielőbbi kialakulásához oly módon,
hogy az ország teljes területén a kistelepülések számára is elérhető legyen a szélessávú
intemet-szolgáltatás .

Budapest, 2005 . június 22 .
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