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Az Omágfilés
Kulturólrs és sajtó bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

, lelvben,

E

	

: 2005 0KT 1 1 .

lizottsáeimódosítóiavaslat

Tisztelt Élnők Asszony!

A Házszabály vonatkozó rendelkezése értclmében az "ad<-Skrc5l, járulékokról és egyéb kt ltvégvetésá
6efzetésekreYl szóló tlirvényck mc dosításaröl " szóló TI17547 . számú ti rvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaclat új, 10. §-ul egészül ki, a további §-ok számozása értelemszerúen változik

	Az Szia.tv.38.§-ának(1)békezdéseakövetkező£)ponttaleRészülki :

e I$# s az a ű ml e éki küm c7-. illetvemüemléki ielent4sép-üterületen
lévő étrűlet részleges vagy teltes elftí ásáho2 he1~Lillításához i yhevett t u évben a
hitelintézetnekmTAzetett allamila feiulgarantált hitel kamat -aminek i sszc~ eazonban nem
haladhatia meaa200.000.-rt-ot

Indokolás

A kulturális örökséfi; védelméről szóló; a 2005 . évi LXXXIX . törvénnyel módosított 2001 . évi
LXIV. törvény áj, 80/A„ §-a rendelkezik az örökségvédelem pénzügyi eszközeiről, anélkül
azonban, hogy ezek konkrét forrását meghatározná .. A hivatkozott rendelkezés (2) bekezdése
kimondja, hogy ezen kedvezményélc mindenkori inértékéröl, érvényesítésük feltételei.ról és
médiáról a voa?átkozó pénzügyi szaktörvények rendelkeznek .

Védett kulturális örökségünk meg6m6séhez, illetve az értékek fenntartható használatához
lehet segítség az adókedvezmény mind magán, mind jogi személy részére, hiszen közismert a
pénzügyi el nem vonások ösztönző hatása a költségvetési szil& n. kívüli forrásokra, melyek
együttes alkalmazásával lehet „multiplikátor" hatást elérni, illetve mintegy „kárpótolni" a
tulajdonosokat a védett értékek felüjftásánál keletkező a többlet kiadásaikért .
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Fenti törvényi előír ianak hivatott eleget t-nni jelen módosító indítvány - mely kapcsolódik a
társasági adóról szóló törvényhez benyújtott módosító indítványhoz - az örökségii értékek
állapotromlásával már bekövetkezett értékvesztes-irtegállítása, annak érdekében, hogy mind a
magán és a közszféra azonos módon részcsitlhessen a kedvezményekből.

Budapest, 2005 . október 11 .

Dr. Petó Iván
elnök
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