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Módosító javaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról" szóló T/l7547. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 7 . §-ával megállapított Szja tv . 30. §-ának következő módosítását
javasoljuk :

"„30 . § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege :

0-1 550 000 forint
1 550 001 forinttól
279 000 forint és az 1 550 000 forinton
felüli rész

2. A törvényjavaslat 10 . §-ának elhagyását javasoljuk :

[18] 14 százalék,

36 százaléka."

"[10 . § Az Szja tv. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági
hónaponként 4000 forint, feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak
létszáma a három főt eléri ."]"

3 . A törvényjavaslat 12 . §-ával megállapított Szja tv . 44. § (1) bekezdésének elhagyását
javasoljuk :

"[(1) Ha a magánszemély a 40 . § alapján családi kedvezményt érvényesít és az
adóbevallásában bevallott, vagy az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő
adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme az e bekezdés a)-e) pontjai
szerinti jövedelemkorlátot meghaladja, akkor e magánszemély a kedvezmény



összegének azt a részét érvényesítheti, amely meghaladja a jövedelemkorlát feletti
összes jövedelme 20 százalékát. E bekezdés alkalmazásában a jövedelemkorlát

a) 6 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév az adóév bármely napján
elérte, de egyetlen napján sem haladta meg a három főt,

b) 6 millió 500 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján
meghaladta a három főt, de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt,

c) 7 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a
négy főt, de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt,

d) 7 millió 500 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján
meghaladta az öt főt, de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt,
e) 8 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat
főt.]"

4. A törvényjavaslat 121 . §-ával megállapított Tbj . 19. § (1) bekezdése a) pontjának
következő módosítását javasoljuk,

„a) [29] 25 százalék, ebből a nyugdíjbiztosítási járulék [18] 16 százalék, az
egészségbiztosítási járulék [11] 9 százalék,"

5 . A törvényjavaslat 121 . §-ának rendelkezése (1) bekezdés jelölést kap, egyidejűleg a § az
alábbi (2) bekezdéssel egészül ki :

„(2) A Tbi. 19. e-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6)A 39. $ (2) bekezdésében említett személy 9 százalékos egészségbiztosítási járulékot
fizet ."

6. A törvényjavaslat 127 . §-a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi
szövege (2) bekezdés jelölést kap :

„127.§ (1) A Tbi . 39. e-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2)Az a belföldi személy, aki e törvény szerint biztosítottnak vagy ilyen biztosított
eltartott hozzátartozósának nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra a 16 .$ a)-p)éss)

pontfa, illetőleg 13 . $ a) pontja szerint sem iogosult és a tárgyhónapot megelőző hónap első
pián érvényes minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad
részét elérő jövedelemmel rendelkezik, köteles havonta, az előzőekben meghatározott
minimálbér 9 százalékának megfelelő összegű egészségbiztosítási járulékot fizetni . Ha a
járulékfizetési kötelezettség a naptári hónap teljes tartama alatt nem áll fenn, egy naptári
napra a minimálbér 30-ad részét kell figyelembe venni ."

f A Tbj . 39. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A 11 . § bb) alpontjában említett személy a járulékalapnak minősülő jövedelme után a
19. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott mértékű egészségbiztosítási járulékot havonta,
a tárgyhónapot követő hónap 12-éig fizeti meg, a személyi jövedelemadóról benyújtott



bevallásában vallja be, és a bevallásában adatot szolgáltat a járulék alapjáról és
összegéről."

Indokolás

A Gyurcsány-kormány adópolitikája bünteti a családokat, a hazai vállalkozásokat és a
nyugdíjasokat. Alkalmatlan arra, hogy munkát adjon a 400 ezer állást keresőnek, és
alkalmatlan arra, hogy hatékonyan támogassa a hazai vállalkozásokat . Nem segít a 400 ezer
munkanélkülin, nem segít a hazai vállalkozásokon .
A kormány adópolitikája bünteti a munkanélkülieket, a hazai vállalkozásokat és a családokat .
Az MSZP 400 ezer új munkahely ígéretével hitegette a munkanélkülieket a választásokon .
Ezzel szemben, kormányzása eredményeként 400 ezer állás helyett 400 ezer munkanélkülit
könyvelhet el, Gyurcsány Ferenc kirobbanóan sikeres kormányzása óta újabb 60 ezer emberrel
nőtt az állásnélküliek száma, és minden ötödik fiatal hiába keres munkát . Mindezek ellenére a
Gyurcsány-kormány továbbra sem hajlandó lényegesen csökkenteni a munka Unióban is
kirívóan magas állami terhelését. Nem hajlandó jövőre csökkenteni a magas
társadalombiztosítást, és elveszi a családi adókedvezményt, amit a családok 85%-a teljes
mértékben igénybe tudott venni .
A Gyurcsány-kormány adópolitikája bünteti a hazai vállalkozásokat, tovább gyengíti azok
versenyképességét. Az MSZP-SZDSZ kormány 36-szor emelt adót és 6 új adót vezetett be .
Ezzel többszázezer hazai vállalkozás került kilátástalan helyzetbe . Nincs pénzük a
továbbfejlődésre, nincs pénzük újabb munkahelyekre .
A kormány adópolitikájának vesztese az ország és a biztonságos megélhetést remélő családok .
Az MSZP és az SZDSZ kormányzása óta 36-szor emelt adót és 6 új adót vezetett be . Ezzel az
óriási összegű adó- és járulékemeléssel évente 550 milliárd forintot vesznek el a gazdaság
szereplőitől .

A kormány az ország fejlődésének fő akadályozója . Miközben Gyurcsány Ferenc azt mondja,
hogy kirobbanóan sikeres a gazdaság, jövőre is 550 milliárd forintot vesz el a gazdaság
szereplőitől : a 600 ezer vállalkozástól és a magyar családoktól. 36 adóemelés és 6 új adó
bevezetése után, „bátran" és „lendületesen" jövőre csak úgy mer csökkenteni két adót (szja,
áfa), hogy azt máshol rögtön vissza is veszi (családi adókedvezmény, otthonteremtési program
stb .)

„Kirobbanóan sikeres az ország."„Minket irigyel Németország, Franciaország ." „Rekord
összegű külföldi tőke jön be hazánkba ." „Szárnyal a gazdaság ." - hallhatjuk úton-útfélen .
Ha mindez igaz, akkor miért van 400 ezer ember munka nélkül? Miért nem jut pénz a hazai
vállalkozásoknak, miért vannak csődben a kórházak, és miért kell megszüntetni iskolákat?
Miért nem fizetik ki időben a gazdáknak járó uniós pénzeket, miért duzzadt duplájára a
költésvetés hiánya? Miért csalnak a számokkal, és miért csapják be az embereket?

Ahhoz, hogy már jövőre több ezer állásnélküli stabil munkahelyen dolgozhasson, ahhoz,
hogy az alacsony jövedelmű családok már jövőre lényegesen jobb körülmények között
élhessenek, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség benyújtja "munkahelyteremtő és
családsegítő" javaslatát .



A javaslat három módosításból áll. Első javaslatunk: csökkenjen jövőre a társadalombiztosítás
terhe 29-ről 25 százalékra . Második javaslatunk : csökkenjen a személyi jövedelem adó alsó
kulcsa 18-ról 14 százalékra. Harmadik javaslatunk : kapják vissza a családok a nekik járó
adókedvezményt.

Budapest 2005 . október 5 .
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