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Tisztelt Elnök Asszony!

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/17547 . számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat)
a következő

bizottsági módosító javaslatot

nyújtja be :

1. A Javaslat 16 . §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az Szja tv. 49/B . §-a (9) bekezdésének b) pontja és a (10) bekezdés helyébe a
következőrendelkezés lép :

/A vállalkozói személyi jövedelemadó a (8) bekezdés rendelkezése szerint megállapított
vállalkozói adóalap - ha nemzetközi szerződés rendelkezéséből következd , a módosított
vállalkozói adóalap - 16 százaléka. Ezt az adót legfeljebb annak összegéig csökkentik/

„b) a 13 . számú melléklet rendelkezései szerint megadott módon és feltételekkel, valamint
az átmenetí rendelkezések szerint a vállalkozói adókedvezmények, azzal, hogy az ugyanazon
beruházáshoz kapcsolódó több kedvezmény - ideértve a kisvállalkozói kedvezményt is -
esetén az egyéni vállalkozó választása szerint egyet érvényesíthet ; a kisvállalkozói
kedvezmény és a 13. számú melléklet szerinti kisvállalkozások adókedvezménye ugyanazon
beruházásra egymás mellett is érvényesíthető, bármely esetben azzal a korlátozással, hogy a
csökkentés mértéke nem lehet több a (9) bekezdés a) pontjának alkalmazása nélkül
megállapított vállalkozói személyi jövedelemadó 70 százalékánál .

(10) A (9) bekezdés rendelkezésétől eltérően a vállalkozói személyi jövedelemadó a (8)
bekezdés rendelkezése szerint megállapított vállalkozói adóalap - ha nemzetközi szerződés
rendelkezéséből következik, a módosított vállalkozói adóalap - 5 millió forintot meg nem
haladó összege után 10 százalék, feltéve, hogy

a) a (9) bekezdés b) pontjának rendelkezését az egyéni vállalkozó nem alkalmazza, és

b) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben legalább egy fő, és
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c) az adóévben a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék címén költségként elszámolt és
bevallott összeg eléri az adóévi átlagos állományi létszám és az adóév első napján érvényes
havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg [kétszeresére]
másfélszeresére - ha az egyéni vállalkozó székhelye a területfejlesztés kedvezményezett
térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet 3 . számú melléklete szerinti kistérség, illetve
5 . számú melléklete szerinti település valamelyikében van, akkor az adóévi átlagos állományi
létszám és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként
meghatározott összegre - számított nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot,

azzal, hogy az e rendelkezés szerint megállapított adót csökkenti a (9) bekezdés a)
pontjának rendelkezése szerint számított adó . Az adóévi átlagos állományi létszám, valamint
a havi minimálbér évesített összegének meghatározására - e bekezdés rendelkezésének
alkalmazásában a nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozót is
munkavállalónak tekintve (esetében értelemszerűen) - a (19) bekezdés rendelkezését kell
alkalmazni. A 10 százalékos adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6 százaléka az állami
támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül . E bekezdés rendelkezésének alkalmazása esetén a vállalkozási
bevételt csökkentő, illetőleg értékcsökkenési leírásként elszámolt kedvezmények alapján a
csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét az adóévben érvényesített összes
kedvezmény értékéből az 5 millió forintot meg nem haladó rész után 10 százalék, az azt
meghaladó rész után 16 százalék adómértékkel kell kiszámítani ."

2. A Javaslat a következő 17 . §-sal egészül ki, egyidejüleg a Javaslat §-ainak számozása
értelemszerűen módosul :

„17. ~ Az Szja tv. 55. ~-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő
rendelkezés lép :

„Az átalányadó összegét az 53 . ~ rendelkezései szerint számított évi jövedelem után a
30 . ~ szerinti adótábla alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy""

3. A Javaslat 20 . §-a a következők szerint módosul :

„20 . § Az Szja tv. a következő 71 . §-sal és a § előtti címmel egészül ki :

, A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás

71 . § (1) A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a
(2) bekezdésben felsorolt, az e törvény rendelkezései szerint a munkavállalónak az adóévben
biztosított juttatások együttes értékéből [a munkavállalónak e munkaviszonyából származó
adóévi jövedelme 15 százalékát - továbbá a munkavállalóval közös háztartásban élő
házastársára, élettársára, családi pótlékra jogosult gyermekére tekintettel adott, az e
pontban említett juttatás esetén személyenként az említett jövedelem 10-10 százalékát,
de legfeljebb személyenként évi 72 ezer forintot - de összesen] legfeljebb évi [500] 400
ezer forintot, illetőleg a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkavállalónál az
adóévben munkaviszonyban töltött napokkal arányos összegét meghaladó rész (adóalap) .

(2) Az (1) bekezdésben említett juttatások a következők :
a) az önkéntes kölcsönös [biztosító] egészségpénztárba és/vagy az önkéntes kölcsönös

önsegélyező pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulásból az a rész, amelyet a jövedelem
kiszámításánál nem kell figyelembe venni,



b) az iskolai rendszerű képzés[, a szakképesítést nyújtó képzés, az idegen nyelvű
képzés] címén átvállalt, viselt költségből az a rész, amelyet a jövedelem kiszámításánál nem
kell figyelembe venni,

c) az adómentes üdülési csekk értéke vagy az adómentes üdülési szolgáltatás szokásos
piaci értéke,

d) az adómentes iskolakezdési támogatás értéke,
[e) a csekély értékű ajándék értéke,]
[f]J a bírót, az igazságügyi alkalmazottat, valamint az ügyészségi alkalmazottat törvény

előírása alapján megillető adómentes ruházati költségtérítés, továbbá a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt megillető adómentes ruházati
költségtérítés,

[gjfl az adómentes [számítógép- és] internethasználat munkáltató által viselt (átvállalt)
díja, valamint az adómentes számítógép juttatás szokásos piaci értéke,

[h]g) az adómentes bankszámlaköltséatérítés összege,
[íjJ a művelődési intézményi szolgáltatás szokásos piaci értéke,
[jjz) az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott helyi utazási bérlet formájában kapott

adómentes bevétel .

(3) A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás meghatározásához az (2) bekezdésben
említett minden olyan juttatást figyelembe kell venni, amelyet a munkáltató a
munkavállalónak, valamint a munkavállaló munkaviszonyára tekintettel más
magánszemélynek az adóévben adott .

(4) A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója az (1) bekezdés szerint
számított adóalap 44 százaléka .

(5) A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás után az adót a munkáltató az adóév
utolsó napjára -- a munkaviszony évközben történő megszűnése esetén a munkaviszony
megszünése napjára, - állapítja meg és a kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg
és vallja be."

4. A Javaslat a következő 21 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a Javaslat §-ainak számozása
értelemszerűen módosul :

. .21 .§ Az Szja tv. 82 . $-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az APEH havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap huszonötödik napjáig a Magyar
Közlönyben közzéteszi a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-
elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat . Az üzemanyagárat három-az
előző évben nagy forgalmat bonyolító - belföldi üzemanyag-forgalmazó cég által alkalmazott,
a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes fogyasztói üzemanyagár számtani
átlagának líterenként egy forinttal növelt összegében, forintra kerekítve kell megállapítani . Ha
a fogyasztói üzemanyagárat törvényben vagy kormányrendeletben előírt szabályok
változásának következményeként növelik, az adott hónapra közzétett üzemanyagárat az
említett szabályok változásával összefüggő fogyasztói áremelés időpontjától az adott hónap
végéig a bejelentett áremelés mértékével növelten lehet alkalmazni .""
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5. A Javaslat 160 . §-ának (3) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki, egyidejűleg a
jelenlegi y) pont jelölése z) pontra, valamint a bekezdés záró mondata a következők szerint
módosul :

.,y)3 . számúmellékleteII. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 6 . pontjában, a
IV . A járművek költsége fejezet 3 . pontjában, a 11 . számúmellékleteIII. A járművek költsége
fejezet 6. pontjában a. .3 Ft/km"szövegrész helyébea „9 Ft/km"szövegrész,''

„lép, azzal hogy a es) és az [y]z) pontban foglalt rendelkezések 2005 . január 1-jétől
alkalmazhatóak ; az 1) pontban foglalt rendelkezés bármely a kihirdetést megelőző
időszakban is alkalmazható ."

6. A Javaslat 160 . §-a a következő (14)-(16) bekezdéssel egészül ki :

(14) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 71 . &-a (2) bekezdésének b) pontját a 2006 .
január 1-je előtt megkezdett iskolarendszerű képzésekre nem kell alkalmazni .

(15~ Az Szja tv. 82 . §-ának az e törvénnyel módosított (2) bekezdésének rendelkezését
2006. január 1-j étől kell alkalmazni .

(16) Az Szja tv . 1 . számú mellékletének az e törvénnyel módosított 2 .7. alpontjának
rendelkezését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a folyósítás évét megelőző négy év
helyett a 2006. évi folyósításnál egy megelőző évet, 2007 . évi folyósításnál két megelőző
évet, a 2008 . évi folyósításnál 3 megelőző évet kell figyelembe venni ."

7. A Javaslat 1 . számú melléklete a következő 1 . ponttal egészül ki, egyidejűleg a melléklet
számozása értelemszerűen módosul :

„1. Az Szja tv . 1 . számúmellékletének 2 .7.alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

,,2.7. a 9.3 . pont rendelkezéseit is figyelembe véve, a munkáltató által lakáscélú
felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza
nem térítendő támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön
elengedett összegét is) a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, de több
munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel
együtt legfeljebb 1 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a
lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható
lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás) ;""

8. A Javaslat 1 . számú mellékletének 6 . pontja a következők szerint módosul :

„6. Az Szja tv. 1 . számú mellékletének 8.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/A természetbeni juttatások közül adómentes :/

„8.17. a munkáltató által a munkavállaló részére (ide értve a Munka Törvénykönyvéről
szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagy étkezőhelyi
vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott
bevételnek (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi
[8000] 9000 forintot meg nem haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel
vásárlására jogosító utalvány ([ide értve] ideértve az étel_, [ital automatából]
italautomatából történő vásárlásra jogosító elektronikus adathordozót is) formájában juttatott
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bevételnek a havi [4000] 4500 forintot meg nem haladó része ; e rendelkezés alkalmazásában a
munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai
gyakorlatának ideje alatt a hallgató, valamint - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja
részére e szolgáltatást - a nyugdíjban részesülő magánszemély is ; a magánszemély egy adott
hónapban csak egyféle (vagy a [8000] 9000 forintig vagy a [4000] 4500 forintig terjedő)
kedvezményt vehet igénybe ; a munkáltató által az e rendelkezésben meghatározott módon, a
69. § (1) bekezdésének c)-e) pontjában foglalt feltételek szerint juttatott bevételnek az
adómentes természetbeni juttatás értékhatárát meghaladó része e törvény alkalmazásában
adóköteles természetbeni juttatásnak minősül ;""

9. A Javaslat 1 . számú melléklete a következő 8 . ponttal egészül ki, egyidejűleg a
melléklet számozása értelemszerűen módosul :

„8. Az Szja tv . 1 . számúmellékletének8.30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/A természetbeni juttatások közül adómentes :/
„8.30. az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásról szóló törvényben

meghatározott gyermek, tanuló számára a - rá tekintettel a családok támogatásáról szóló
törvény szerint családi pótlékra jogosult-szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs
útján a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat
(ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak
beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy
kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában évi 19 ezer forint értékig
terjedően juttat (adómentes iskolakezdési támogatás) ; a munkáltató, a bér kifizetője az
adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel,
valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített
gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító
adatainak) feltüntetésével - nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához
való jog elévüléséig megőriz; az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát
meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetője által a szülővel vagy házastársával
fennálló jogviszonyára tekintettel az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy
pénzben a gyermeknek juttatott támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból
származó jövedelmének mínősül ;""

10 . A Javaslat 1 . számú mellékletének 8 . pontja a következők szerint módosul :
[8. Az Szja tv. 1 . számú mellékletének 8.34. alpontja helyébe a következő rendelkezés

lép :

/A természetbeni juttatások közül adómentes :/
„8.34. a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak

ingyenesen juttatott helyi utazási bérlet árából havi 2000 forintot meg nem haladó
összeg, azzal, hogy

a) az adómentes részt meghaladó érték, továbbá a munkaviszony megszűnése esetén
a bérlet árának a megszűnést követő időszakra jutó arányos része adóköteles
természetbeni juttatásnak minősül (kivéve, ha a magánszemély azt a munkáltatónak
megfizeti vagy a bérletet visszaszolgáltatja) ;"
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b) ha a bérlet érvényességi ideje naptári hónapra vagy egy naptári hónapon belüli
időtartamra szól, az adómentes rész és az adóköteles természetbeni juttatás
meghatározása szempontjából a juttatást abban a hónapban kell figyelembe venni,
amely hónapot a bérleten feltüntettek, illetve amely hónapra az érvényesség időtartama
esik; éves bérlet esetén naptári hónapokra, vagy egyébként, ha a bérlet nem naptári
hónapra szól és olyan napokra érvényes, amelyek több naptári hónapra esnek, a
juttatást a naptári hónapokra a napokkal arányosan megosztva kell meghatározni ;

c) az adókötelezettség alá eső érték után az adót a munkáltató az adóév utolsó
napjára - ha a magánszemély munkaviszonya megszűnik, a munkaviszony utolsó
napjára - állapítja meg és az adózás rendjéről szóló törvénynek a kifizetőre irányadó
rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be ;"]

„8.Az Szja tv . 1 . számúmellékletének 8.34.alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Atermészetbenijuttatások közül adómentes :/

„8.34. a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak
ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló
bérlet formájában megszerzett bevétel .""

INDOKOLÁS

Az Országos Érdekegyeztető Tanács 2005 . október 14-i ülésén született megállapodás alapján
készült indítvány .

Budapest, 2005 . október /7 .
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