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A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának
(2) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló
törvények módosításáról szóló T!! 7547. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat)
a következő

bizottsági módosító javaslatot

nyújtja be :

1. A Javaslat 1 . §-ának a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7)Az Szia tv. 3 . ~-a a következő új 77. ponttal egészül ki :

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

„77 . Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján
érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve azetörvény költségelszámolásra
vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért .""

2. A Javaslat 2. §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az Szja tv. 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a bekezdés a következő b) ponttal egészül ki :

/Az (1) bekezdés k) pontjának alkalmazásában/

,,a) több munkáltató esetén munkáltatónak az a munkáltató minősül, akivel (amellyel) a
magánszemély legalább heti 36 órai munkavégzéssel járó jogviszonyban áll, ha azonban a
munkaidő egyik jogviszonyban sem éri el a heti 36 órát, azt a munkáltatót kell munkáltatónak
tekinteni, ahol a munkaidő a leghosszabb ; azonos tartamú munkaidők esetén, vagy ha a
munkaidőt nem, vagy nem mindegyik jogviszonyban határozták meg, azt a munkáltatót kell
munkáltatónak tekinteni, ahol a jövedelem magasabb ; ha a munkaidő és a jövedelem is
azonos, az tekintendő munkáltatónak, ahol a jogviszony korábban kezdődött ; e pont
rendelkezéseinek alkalmazásában a heti 36 órai munkavégzéssel azonosan kell elbírálni azt a
jogviszonyt, amelyben a jövedelem eléri a mindenkori minimálbért ;
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b) [az a) pont rendelkezéseinek alkalmazásában a heti 36 órai munkavégzéssel
azonosan kell elbírálni azt a jogviszonyt, amelyben a jövedelem eléri a mindenkori
minimálbért] több munkáltató esetén a munkáltató minősítéséhez a magánszemély által az a)
pontban foglaltak figyelembevételével írásban tett nyilatkozat szolgál

3. A Javaslat 3 . §-a a következők szerint módosul :

„3. § (1) Az Szia tv . 11 . §-ának (l)-(2)bekezdései helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

„(1)A magánszemély

a) az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint a jövedelmét és az azt terhelő
adót- ha törvény másként nem rendelkezik - adóévenként állapítja meg és vallja be, valamint
az adót megfizeti ;

b)az adóévben megszerzett jövedelméből - kivéve, amely után a Harmadik részben
meghatározottak szerint adózik -a VI. Fejezet rendelkezései szerint összevont adóalapot
képez, és ez után jövedelemsávonként növekvő adómértékek szerint adózik .

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának rendelkezésétől eltérően figyelemmel a (3) bekezdés
rendelkezéseire is-azt az adót, amelynek megállapítására maga köteles

a)az egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély (ideértve az eva
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót is a nem vállalkozói tevékenységből származó
bevételeinek adója tekintetében), továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény
alkalmazásában kiegészítő tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozónak minősülő
magánszemély az éves adóbevallásában

b)az a) pontban nem említett egyéni vállalkozói tevékenységet (is) folytató
magánszemély negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-éig

az adófizetési kötelezettség gyakoriságának megfelelő (havi, negyedéves) bontásban vallja be,
azzal, hogy a negyedéves gyakoriságú adófizetési kötelezettség esetében a kötelezettséget a
tárgynegyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként kell bevallani .""

(2) Az Szja tv. 11 . §-ának (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki :

/A magánszemély - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem köteles bevallani:/

„ i) azt a jövedelmet, amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani ."

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

„5. § Az Szja tv. 26. §-a a következö (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A magánszemély a (3) bekezdésben említett végkielégítés kifizetését[nek évéről
szóló adóbevallásában, illetőleg az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő
adómegállapítása céljából tett nyilatkozatában] megelőzően írásban nyilatkozhat, hogy a
(3) bekezdés rendelkezését nem kívánja alkalmazni . Az a magánszemély, akinek az e § (3)
bekezdése szerinti áthúzódó végkielégítés alapján az adóévben adókötelezettsége áll fenn, az
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítására vonatkozó nyilatkozatot nem
tehet.""



5. A Javaslat 8 . §-a a következők szerint módosul :

[„8 . § Az Szja tv . 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„33. § (1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely az adóévben megszerzett bér
18 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 9 ezer forint, feltéve, hogy a
magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóhatóság adatszolgáltatás alapján
történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme nem haladja meg a (6)
bekezdésben meghatározott jogosultsági határt .

(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a
jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 600 ezer forinttal növelt összegét,
az adójóváírás egyenlő az (1) bekezdés alapján meghatározott összegnek a jogosultsági
határ feletti jövedelem 18 százalékát meghaladó részével .

(3) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme nem haladja meg
a (7) bekezdésben meghatározott kiegészítő jogosultsági határt, az adójóváírás - az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg,
növelve az adóévben megszerzett bérből a jogosultsági hónapok száma és 50 ezer forint
szorzatát meghaladó rész 18 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 2340
forinttal.

(4) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja a
kiegészítő jogosultsági határt, de nem éri el az 1 561 600 forintot, az adójóváírás - az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően - egyenlő a (3) bekezdés szerint meghatározott
összegnek a kiegészítő jogosultsági határ feletti jövedelem 5 százalékát meghaladó
részével, de legalább

a) az (1) bekezdés szerint meghatározott összeggel, ha a magánszemély (1) bekezdés
szerinti éves összes jövedelme nem haladja meg a jogosultsági határt,

b) a (2) bekezdés szerint meghatározott összeggel ., ha a magánszemély (1) bekezdés
szerinti éves összes jövedelme meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el az 1 561
600 forintot .

(5) Jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre a magánszemélyt az adóévben
bér illette meg. Az a hónap, amelyben többször vagy több kifizetőtől illette meg bér a
magánszemélyt, egy jogosultsági hónapnak számít . Egy adóévben legfeljebb 12
jogosultsági hónap vehető figyelembe .

(6) A jogosultsági határ az adóévre 1 500 000 forint .

(7) A kiegészítő jogosultsági határ az adóévre 1 000 000 forint."]

. .8 . ~ Az Szia tv . 33 . ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„33 . ~ (l) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely ejzvenlő az alap adójóváírás és a
kiegészítő adójóváírás összegével .

(2) Az alap adójóváírás

a) az adóévben megszerzett bér 18 százaléka, de legfeljebb jogosultságihónaponként 9
ezer forint, feltéve, hojzy a magánszemély adóbevallásában bevallott,vagy az adóhatóság
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adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme nem
haladja meg a (5) bekezdésben meghatározott jogosultsági határt, vagy

b)az a) pont alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti éves összes
jövedelem 18 százalékát meghaladó része, ha magánszemély a) pont szerinti éves összes
jövedelme meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 600 ezer
forinttal növelt összegét .

(3) A kiegészítő adójóváírás

a) az adóévben megszerzett bérből a jogosultsági hónapok száma és 50 ezer forint
szorzatát meghaladó rész 18 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 2340 forint,
feltéve, hogy a magánszemély (2) bekezdés a) pont szerinti éves összes jövedelme nem
haladja meg a (6) bekezdésben meghatározott kiegészítő jogosultsági határt, vagy

b) az a) pont szerint meghatározott összegnek a kiegészítő jogosultsági határ feletti éves
összes jövedelem 5 százalékát meghaladó része, ha a magánszemély (2) bekezdésa)pont
szerinti éves összes jövedelme meghaladja a kiegészítő jogosultsági határt, de nem éri el a
kiegészítő jogosultsági határ 561 600 forinttal növelt összegét .

(4) Jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre a magánszemélyt az adóévben bér
illette meg. Az a hónap, amelyben többször vagy több kifizetőtől illette meg bér a
magánszemélyt, egy jogosultsági hónapnak számít . Egy adóévben legfeljebb 12 jogosultsági
hónap vehető figyelembe .

(5) A jogosultsági határ az adóévre 1 500 000 forint .

(6) A kiegészítő jogosultsági határ az adóévre 1 000 000 forint .""

6. A Javaslat 13 . §-ában az Szja tv. új 44/A. §-ának (2) bekezdése a következők szerint
módosul :

„(2) Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott
összeg(ek) átutalását az adóhatóság - ha a magánszemélynek az állami adóhatóságnál
nyilvántartott adótartozása nincs, az adózás rendjéről szóló törvénynek a visszatérítendő
jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint , egyébként az adótartozás kiegyenlítését
követő 30 napon belül - a magánszemély által megjelölt olyan, önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárnál vezetett egyéni számlája javára teljesíti, amelyre (amelyen) a pénztár igazolása
szerint történt az adóévben a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás,
lekötés, illetve, amelynek terhére történt rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás
igénybevétele. Több ilyen számla esetén is csak egy számla jelölhető meg . Amennyiben a
megjelölt számlát vezető pénztárnak a magánszemély a teljesítéskor már nem tagja, a befolyt
összeget a pénztár

a) más pénztárba történő átlépés esetén a befogadó pénztárhoz a magánszemély javára
továbbutalj a ;

b) kilépés, vagy nyugdíjszolgáltatás miatt a tagsági jogviszonyának megszűnése esetén
minden további rendelkezés nélkül a magánszemélynek kiutalja ;

c) a magánszemély halála esetén minden további rendelkezés nélkül a
kedvezményezett(ek) részére kiutalja, illetőleg kedvezményezett vagy örökös hiányában -
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azzal, hogy az összeg a pénztárra száll - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
törvény szabályai szerint a tagok egyéni száinlái javára felosztja .^'

7. A Javaslat 13 . §-ában az Szja tv. új 44/B . §-ának (2) bekezdése a következők szerint
módosul :

„(2) A nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott
összeg(ek) átutalását az adóhatóság - ha a magánszemélynek az állami adóhatóságnál
nyilvántartott adótartozása nincs, az adózás rendjéről szóló törvénynek a visszatérítendő
jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint , egyébként az adótartozás kiegyenlítését
követő 30 napon belül - a magánszemély által megjelölt nyugdíj-előtakarékossági számlája
javára teljesíti . Több ilyen számla esetén is csak egy számla jelölhető meg ."

8. A Javaslat 14 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az Szja tv . 48 . §-ának (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(17) Ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nem tett írásban nyilatkozatot [írásban

kéri,] a munkáltatónak a munkaviszony megszűnésével összefüggő, törvényben
meghatározott mértékű végkielégítés, továbbá az állami végkielégítés megosztásának
mellőzéséről, annak összegéből - az (1)-(16) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 18 százalék
adóelőleget kell levonni[a] .""

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

[„15. § Az Szja tv. 49. §-ának (16)-(17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép :

„(16) Nem kell a (15) bekezdés szerinti adóelőleget megfizetni, amíg annak összege az
adóév elejétől összesítve nem haladta meg a 10 000 forintot. Nem kell adóelőleget
megállapítania és megfizetnie a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény alkalmazásában
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az e tevékenységéből származó
bevétele alapján .

(17) A magánszemély - az egyéni vállalkozó kivételével - adóbevallásában
negyedéves bontásban bevallja azt az adóelőleget, amelynek megfizetésére a (15)-(16)
bekezdés rendelkezései szerint a negyedévben maga köteles. Az adóelőleg
megállapítására és megfizetésére kötelezett egyéni vállalkozó a (13)-(14) bekezdésben
meghatározott adóelőleget a tárgynegyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja
be a negyedévet követő hónap 12-éig ."]

„15 . ~ (1) Az Szja tv. 49. ~-a (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(10)A bevételt terhelő adóelőleg megállapításánál a (6)-(9)bekezdés rendelkezései szerint
kiszámított összeget csökkenti :

a) a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély által a saját tagdíját kiegészítő összeg címén
befizetett- a tagság elfogadásáról szóló pénztári nyilatkozattal és a befizetésről a .pénztár által
kiállított bizonylattal -igazolt összeg 30 százalékának,
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b)a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos
állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta a személyi
kedvezménynek,

c) a magánszemélyt jogosultként megillető családi kedvezménynek

az adóévben az adóelőleg megállapításánál korábban még nem érvényesített összege, azzal,
hogy a fogyatékos állapot véglegessége esetén azt elegendő egyszer, annak megállapítását
követően igazolni .

(2) Az Szja tv . 49 . &-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(13)Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói
bevétele esetében az adóelőleg alapja az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes
vállalkozói bevétel alapján az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint -így különösen
az adóévben a negyedév végéig felmerült vállalkozói költségeket (a vállalkozói kivétet is
ideértve), az értékcsökkenési leírás időarányos részét és az egyéni vállalkozói tevékenység
révén keletkezett elhatárolt veszteséget figyelembe véve-meghatározott vállalkozói adóalap .
A bevételt terhelő adóelőleg-az(5)-(7), (10)-(11) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az így
meghatározott adóelőleg-alap után számított vállalkozói személyi jövedelemadónak az a
része, amely meghaladja

a) a vállalkozói bevétel alapján az egyéni vállalkozó által az adóévre már megállapított
adóelöleg(ek), valamint

b)az egyéni vállalkozót -az adóévben már megfizetett, igazolt kamat alapján - a negyedév
végéig megillető kisvállalkozások adókedvezménye

összegét azzal, hogy -ha az egyéni vállalkozó ab)pont rendelkezését nem alkalmazza - a
vállalkozói személyi jövedelemadó-előleget az adóelőleg-alap 5 millió forintot meg nem
haladó összegére 10 százalékkal fizetheti meg, feltéve, hogy a 10 százalékos adókulcsra való
jogosultságának egyéb feltételei az év elejétől az adott negyedév végéig számítva fennállnak .

(3) Az	Szia tv . 49. e-ának (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(17) Azt az adóelőleget, amelynek megfizetésére a (15)-(16) bekezdés rendelkezései
szerint a negyedévben maga köteles

a) az egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély (ideértve az eva
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót is, a nem vállalkozói tevékenységből származó
bevételeinek adóelőlege tekintetében), továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény
alkalmazásában kiegészítő tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozónak minősülő
magánszemély negyedéves bontásban, az éves adóbevallásában.,

b)az a) pontban nem említett egyéni vállalkozói tevékenységet (is) folytató
magánszemély a tárgynegyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként a negyedévet követő
hónap 12-éig

vallja be.""

10 . A Javaslat 160 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :
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„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv . 3 . §-a 72 . pontjának
j) alpontja, 12. §-a előtti cím, a 12/A. §-a (4) bekezdésének nc) pontjában, a 36/A. §-a előtti
címben és a 36/A . §-a (3) bekezdésében a ,,, .számítástechnikai eszköz szövegrész, 45 . §
előtti cím, 48 . §-a (12) bekezdésének c) pontja, [49. §-a (10) bekezdésének a) pontja,] 49/A .
§-ának (7) bekezdésében a „vállalkozói igazolvánnyal rendelkező " szövegrészek, 49/B . §-a
(7) bekezdésének e) pontjában az, adóellenőrzés", 51 . §-ának (4) bekezdésében a „ továbbá a
fennálló pénztartalékát nyilvántartásba kell vennie és az adóbevallásban évenként fel kell
tüntetnie" szövegrész, 57/A. §-ának (8) bekezdése, 69. ~-a (1) bekezdésénekjb)alpontja, 1 .
számú mellékletének 8 .16 . pontjában a „sor-" szövegrész."

11 . A Javaslat 160 . §-ának (3) bekezdése a következő á) ponttal egészül ki,, valamint a
bekezdés záró mondata a következők szerint módosul :

á) 12/A. ~-a (4) bekezdésének p) alpontjában az ..a jövedelemszerzés helye szerint nem
belföldről származott" szövegrész helyébe az „alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható,
vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott" szövegrész,"

„lép, azzal hogy az á) pont rendelkezését a 2005 . évről szóló, az adóhatóság
adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítása során is alkalmazni kell, a cs) és az y) pontban
foglalt rendelkezések 2005 . január 1-jétől alkalmazhatóak ; az 1) pontban foglalt rendelkezés
bármely a kihirdetést megelőző időszakban is alkalmazható ."

12. A Javaslat 160. §-a (3) bekezdésének i) pontja a következők szerint módosul :
„ i) 49/B . §-a (6) bekezdésének d) pontjában a „ (9) bekezdésféJben " szövegrész helyébe a

„ (9)-(10) bekezdés(é)ben " szövegrész,"

13 . A Javaslat 160 . §-a (3) bekezdésénekp) pontja a következők szerint módosul :

„p) 77/A . §-ának (4) bekezdésében, 77/A . §-a (8) bekezdésének a) pontjában, 77/B . §-
ának (5) bekezdésében az „ a kifizetői adatszolgáltatásra [az adózás rendjéről szóló
törvényben) előírt határidőig" szövegrész helyébe az "az adóévet követő január 31-éig"
szövegrész,"

14 . A Javaslat 160 . §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a §
bekezdéseinek számozása értelemszerűen módosul :

„(9) E törvénynek az Szia tv . 1 . számú mellékletének 7 .7. alpontját módosító rendelkezése a
kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezés a kihirdetést megelőző bármely
időszakban nyújtott donorétkeztetésre is alkalmazni lehet ."

15 . A Javaslat 160. §-ának (10) bekezdése a következők szerint módosul :

„(10) E törvénynek az Szja tv . 7. §-a (1) bekezdésének j) pontját módosító, valamint az Szja
tv. 1 . számú mellékletének 7 .3 . alpontját megállapító rendelkezéseit , továbbá az Szja tv . 1 .
számú mellékletének 6 .9. alpontját megállapító rendelkezését a hatályba lépést megelőző
bármely időszak adókötelezettségére alkalmazni lehet ."

16 . A Javaslat 160 . §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki, egyidejüleg a §
bekezdéseinek számozása értelemszerűen módosul :

„ (11) Az e törvénynek az Szia tv . 1 . számú mellékletének új 7.17 . alpontját megállapító
rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezését 2005 . január 1-jétől
lehet alkalmazni ."
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17 . A Javaslat 160 . §-a a következő (14)-(15) bekezdéssel egészül ki :

,(14)Az Szia tv . 26 . ~-a (3) bekezdésének a 2005 . évben történő alkalmazása esetén a
magánszemély a végkielégítés kifizetésének évéről szóló adóbevallásában, illetőleg az
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása céljából tett nyilatkozatában
nyilatkozhat, hogy az említett § (3) bekezdésének rendelkezését nem kívánja alkalmazni . Az a
magánszemély, akinek az említett & (3) bekezdése szerinti áthúzódó végkielégítés alapján a
2005 . évre vonatkozóan adókötelezettsége áll fenn, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján
történő adómegállapítására vonatkozó nyilatkozatot nem tehet .

(15) Az Szja tv. 49/A. e-ának 2006 . január l-jén hatályos (7) bekezdése a 2004. és 2005 .
évben is alkalmazható."

18 . A Javaslat 1 . számú melléklete a következő 1 . ponttal egészül ki, egyidejűleg a
melléklet pontjainak számozás értelemszerűen módosul :

„1 . Az Szja tv . 1 . számúmellékletének1 .6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A szociális és másellátásokközül adómentes :/

„1 .6.a fogvatartottnak a fogvatartás ideje alatt a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló
törvény szerint a büntetés-végrehajtási szerv által biztosított foglalkoztatásából származó
bevétele, továbbá a büntetés-végrehajtási szerv által - szakfeladatai körében-a fogvatartott
részére adott juttatás, valamint a szociálisan rászoruló szabadult részére nyújtott szociális
segély.""

19 . A Javaslat 1 . számú melléklete a következő 1 . ponttal egészül ki, egyidejűleg a
melléklet pontjainak számozás értelemszerűen módosul :

„1. Az Szja tv . 1 . számúmellékletének 2 .5 .alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

lA lakáshoz kapcsolódóan adómentes :/

,.2.5. -eltérő rendelkezés hiányában - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott,
a lakosság széles körét érintő, az államháztartás valamely alrendszere költségvetése terhére
juttatott támogatás (ideértve különösen a közműfejlesztési támogatást, valamint a távfűtési
támogatást is);""

20 . A Javaslat 1 . számú melléklete a következő 4 . ponttal egészül ki, egyidejűleg a
melléklet pontjainak számozás értelemszerűen módosul :

,,4.Az Szja tv. 1 . számúmellékletének 7 .7 .alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

lE-yéb indokkal adómentes :/

„7 .7.az egészségügyi intézmény által fizetett donordíj, nyújtott donorétkeztetés (ide értve
az étkezési utalvány formájában biztosított donorétkeztetést is) és a gyógyszernek emberen
való kipróbálása, illetve a gyógyszerré nyilvánítási eljárás során azon magánszemély részére
fizetett díj, akin a gyógyszert (a szert) kipróbálták ; ennek alkalmazásában donor az, aki saját
vért, anyatejet, bőrt, szervet, sejtet ad, vagy enged át;""

21. A Javaslat 1 . számú mellékletének 4 . pontja a következők szerint módosul :

„4. Az Szja tv . 1 . számú melléklete a következő 7.16. és7.17. alponttal egészül ki :

/Egyéb indokkal adómentes :/



„7.16 . a nyugdíj-előtakarékossági számla szerint a tulajdonos követelését növelő jóváírás,
ha az

a) a befektetési eszközzel végzett ügylet nyeresége,

b) a befektetési eszköz hozama, kivéve az osztalékból szárinazó jövedelmet[ .1i

7.17. az államháztartás valamely alrendszerének költségvetéseterhére és/vagy az Európai
Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerőpiaci
képzésben résztvevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján
elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési
támogatás (kivéve a keresetkiesészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás,
a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, mesélhetési
támogatás.""

INDOKOLÁS

A jövő évtől többszintű lesz a minimálbér, ugyanakkor az Szja tv. egyes rendelkezései a
legkisebb havi munkabérhez kapcsolódnak szükséges e fogalmat általános érvénnyel
bevezetni .

Több munkáltató esetén a magánszemély van annak ismeretében, hogy az Szja tv . 7 . §-a (1)
bekezdésének k) pontja melyik munkáltatótájára vonatkozhat, ezért indokolt arról is
rendelkezni, hogy ilyen esetben erről nyilatkoznia kell .

A végkielégítés magánszemély döntésétől függő megosztásáról az adóhatóság nem
rendelkezik adatszolgáltatással, ezért ilyen esetben nem képes eljárni az adómegállapítást kérő
nyilatkozata alapján.

A Javaslatnak az adójóváírásra vonatkozó rendelkezését egyszerűsíti a módosító indítvány .

Az önkéntes kölcsönös pénztári befizetések, valamint a nyugdíj-előtakarékosság után a
magánszemélyt megillető kiutalásokat indokolt ahhoz kötni, hogy a magánszemélynek
adótartozása ne legyen, illetőleg szükséges arról is rendelkezni, hogy a teljesítésre csak az
adótartozás megfizetését követően kerüljön sor .

Az egyéni vállalkozók számára javasolt 10 százalékos adókulcs bevezetése miatt pontosítani
kell az adóelőleg szabályát, valamint a bevallások, és az adatszolgáltatás rendjének változása
miatt indokolt összhangba hozni a magánszemélyek, illetőleg az egyéni vállalkozók bevallási
kötelezettségeit .

A külföldön is adóztatható jövedelemről az állami adóhatóság nem rendelkezik kellő
információval, ezért a magánszemélyt, aki ilyennel rendelkezik nem célszerű bevonni az
adóhatósági megállapításba .

Az olyan esetekben, amikor a donor nem részesül díjazásban, azonban egészségügyi
megfontolásokból étkeztetést biztosítanak számára, az adóztatás nem indokolt . Ugyanez
vonatkozik a donorétkeztetés utalvány formájában történő biztosítására is . Tekintettel arra,
hogy a donorétkeztetés adómentessége az Szia tv. hatályos rendelkezései között nevesítetten
nem jelenik meg, a jogalkalmazás egyértelműsége és az eddig kialakult jogalkalmazói
gyakorlat megerősítése érdekében indokolt a rendelkezés visszamenőleges alkalmazhatóságát
is kimondani .
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A jövedelmet pótló kártérítésre vonatkozó, a korábbi gyakorlatot megerősítő rendelkezés
alkalmazását a korábbi esetekre is lehetővé kell tenni .

A költségvetés és az uniós források terhére megvalósuló a munkanélküliek és a megváltozott
munkaképességűek részére történő képzési juttatások legyenek adómentesek már a 2005 . év
elejétől kezdődően is .

Az indítvány javasolja a rabkeresmény, valamint a bevezetésre kerülő távfűtési támogatás
adómentességét .

Budapest, 2005 . október -h(
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