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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekróZ szóló törvények módosításáról szóló
T/17547. számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

nyújtjuk be.

1 . A törvényjavaslat 23 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

23 . § (hA Tao. 4. §-ának 23/c . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

„23/c . kedvezményezett részesedéscsere : az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság (a
megszerző társaság) részesedést szerez egy másik társaság (a megszerzett társaság) jegyzett
tőkéjében annak ellenében, hogy a jegyzett tőkéjét képviselő értékpapír(oka)t, üzletrész(eke)t
bocsát ki, és az(oka)t, valamint - szükség esetén - legfeljebb az átadott összes értékpapír,
üzletrész együttes névértékének (névérték hiányában arányos könyv szerinti értékének) a 10
százalékát meg nem haladó pénzeszközt ad a megszerzett társaság tagjának (tagjainak),
részvényesének (részvényeseinek), feltéve, hogy a megszerző társaság a jogügylet révén
megszerzi a szavazati jogok többségét vagy, ha a jogügylet előtt a szavazati jogok többségével
már rendelkezett, azt tovább növeli ;"

(2) A Tao . 4. §-a a következő 25 . ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában/

,.25 . munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet :az a társadalmi szervezetként
bírósági nyilvántartásba vett szervezet vagy szervezetek szövetsége, amelynek az alapszabály
szerinti főtevékenysége a munkáltatói/munkavállalói érdekképviselet, és tagfa az Országos
Érdekegyeztető Tanácsnak, valamint e szervezet azon tagszervezete, amely megyei, régiós
vagy szakmai szövetségként működik ."

2. A törvényjavaslat 24 . §-a a következők szerint módosul :
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24. § (1) A Tao. 7 . §-a (1) bekezdésének Z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

lAz adózás előtti eredményt csökkenti :/

l) az adózó választása szerint a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által működtetett
művészeti zsűrik által kibocsátott művészeti szakvéleményben művészeti értékűnek elismert

la) képzőművészeti alkotás beszerzési értéke, de legfeljebb az adóévi beruházások
értékének 1 százaléka, vagy

lb) kortárs képző- és iparművészeti alkotás beszerzési értéke a beszerzés adóévében
és az azt követő négy adóévben egyenlő részletekben, figyelemmel a (22) bekezdésben
foglaltakra,"

(2) A Tao . 7. $-a (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :

/Az (1) bekezdés ly) pontja alkalmazásakor:/

„d)aza)pontban foglaltakat a szövetkezetnek a társadalmi szervezet igazolása alapján, a
társadalmi szervezettőlkapott támogatásra nem kellalkalmazni, ha annak forrása a
szövetkezetekről szóló 1992 . évi I . törvény 17 . §-ának (3) bekezdése, illetve az új
szövetkezetekről szóló 2000 . évi CXLI . törvény 19. $ (2) bekezdése alapján szövetkezettől
kapott fel nem osztható vagyon."

(3) A Tao . 7. $-a (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki : :

/Az adózás előtti eredményt csökkenti :/

„q) a műemlékké nyilvánított ingatlannak az állam által garantált hitel igénybevételével
történő helyreállítása, felújítása esetén az elszámolt kamat, de legfeljebb az adózó adózás
előtti eredménye, feltéve, hogy az adózó az ingatlant az eszközei között tartja nyilván,"

[2j (4) A Tao . 7. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki :
„(22) Az (1) bekezdés 1) pontja alkalmazásában kortárs képző- és iparművészeti

alkotás : a naptári év első napján élő művész képző- és iparművészeti alkotása ."

(5) A Tao. 9. ~-ának (2) bekezdése a következőe)ponttal egészül ki :

/Csökkenteni kell az adózás előtti eredményt/

e)a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetnél a vállalkozási tevékenység
adóévi adózás előtti nyereségének azzal a részével, amelyet az adóévben, az adóévet követő
adóévben a szervezet alapítói okiratában, alapszabályában nevesített célszerinti tevékenysége
bevételét meghaladó költsége, ráfordítása fedezetére használ fel ."

3 . A törvényjavaslat 25 . §-a a következőképpen módosul :

25 . § A Tao. 19. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően a (4) bekezdésben foglaltak teljesítése esetén
a társasági adó mértéke a pozitív adóalap 5 millió forintot meg nem haladó összegéig 10
százalék, az e feletti összegre 16 százalék .

(4) A 10 százalékos adókulcsot az az adózó alkalmazhatja, aki nem vesz igénybe e törvény
alapján adókedvezményt, és az adóévben legalább egy fő a foglalkoztatottainak átlagos



állományi létszáma, valamint az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér
[kétszeresének] másfélszeresének - ha az adózó székhelye a - területfejlesztés
kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet 3 . számú mellékleteszerinti
kistérség, illetve 5 . számú melléklete szerinti település valamelyikében van, akkor a
minimálbér- adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma
szorzatának megfelelő összegre vallott be nyugdíj - és egészségbiztosítási járulékot.

(5) A 10 százalékos adókulcs alkalmazása az államí támogatásra vonatkozó rendelkezések
alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül . A támogatástartalom az
adóalap 5 millió forintot meg nem haladó részének, illetve, ha az adóalap nem éri el az 5
millió forintot, akkor az adóalapnak a 6 százaléka .

(6) A (3)-(4) bekezdés alkalmazása esetén

a) a csekély összegű (de minimis) támogatás összege az adóévben ilyen jogcímen adózás
előtti eredmény csökkentésként érvényesített összes kedvezmény együttes összegére a (3)
bekezdés szerinti adómértékkel számított értékkel egyenlő,

b) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát azon személyek nélkül kell figyelembe
venni, akiknek a jövedelme alapján kizárólag baleseti járulék kötelezettség áll fenn ."

4. A törvényjavaslat 162. §-ának (4) bekezdése a következőképpen módosul :

(4) E törvény hatálybalépésével

a) a Tao. 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az .a szövetkezet, a lakásszövetkezet
kivételével," szövegrész helyébe az „ a szövetkezet," szövegrész,

b) a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjában az „elismert (szabályozott) piacon"
szövegrész helyébe a,, szabályozott piacon " szövegrész,

c) a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének i) pontjában az „az adóév első napján érvényes
minimálbér 20 százaléka" szövegrész helyébe az „ az adóév első napján érvényes minimálbér
24 százaléka" szövegrész,

d) a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének sz) pontjában a „formatervezési mintaoltalom"
szövegrész helyébe a ,formatervezési mintaoltalom, továbbá a növényfajta-oltalom "
szövegrész,

e) a Tao . 7. §-a (1) bekezdésének u) pontjában az ,elszámolt összeg," szövegrész helyébe
a „vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg," szövegrész,

f) a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában az „elszámolt összeg 50 százaléka"
szövegrész helyébe az „ elszámolt összeg" szövegrész,

g) a Tao . 8 . §-a (1) bekezdésének p) pontjában az ,.aktivált saját teljesítmény" szövegrész
helyébe az „adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény" szövegrész,

h) a Tao . 8 . §-a (5) bekezdésének a) pontjában a ,,kötelezettség a kapott kölcsön, "
szövegrész helyébe a ..kötelezettség a kapott kölcsön, továbbá minden más kötelezettség,
amelynek alapján kamatfizetés történik, " szövegrész,

i) a Tao . 22/B . §-ának (10) bekezdésében az „a kérelem benyújtása évét" szövegrész
helyébe az „a kérelem, a bejelentés benyújtása évét" szövegrész

j) a Tao .2. számú mellékletébena-IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK FELSZERELÉSEK.
JÁRMŰVEK"szövegrész helyébea ,JV.GÉPEK, BERENDEZÉSEK. FELSZERELÉSEK,
JÁRMŰVEK. TENYÉSZÁLLATOK"szövegrész

lép .
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Indokolás

1 ., 3 . Az érdekképviselet alapcélja közérdekű, így indokolt adómentesen lehetővé tenni a
vállalkozási nyereség alapcélra történő felhasználását, figyelemmel arra is, hogy e szervezetek
számára törvény nem teszi lehetővé a közhasznú jogállás megszerzését .

2 . A szövetkezeti törvények szerint a fel nem osztható vagyont átalakuláskor, illetve jogutód
nélküli megszűnéskor szövetkezeti célra át kell adni másik szövetkezetnek vagy szövetkezeti
szövetségnek. Az átadás elszámolása a támogatásra vonatkozó előírások szerint történik, azaz
az átadó a ráfordításként elszámolt összeggel növeli, az átvevő a bevételként elszámolt
összeggel csökkenti az adóalapot . Abban az esetben azonban, ha az átvett fel nem osztható
vagyon terhére az átvevő társadalmi szervezet (szövetkezeti szövetség) támogat szövetkezetet
annak érdekében, hogy az szövetkezeti célra legyen felhasználva, a támogatásban részesülő
szövetkezet nem élhet az adóalap csökkentés lehetőségével, mivel a hatályos törvény a
nonprofit szervezettől kapott támogatásra levonást nem enged meg . A javaslat - a kétszeres
adózás elkerülése érdekében - a szabály alól kivételt fogalmaz meg a kapott támogatásnak
arra a részére, amelyet a társadalmi szervezet szövetkezettől kapott fel nem osztható
vagyonból ad át.

A másik módosítás összefügg a kulturális örökség védelméről szóló, 2001 . évi LXIV . törvény
80/A. §-a rendelkezésével, amely arra utal, hogy az örökségvédelmet pénzügyi eszközökkel is
segíteni kell . Ezek konkrét formáját azonban nem jelöli meg . A hivatkozott rendelkezés
szerint a kedvezményekről a pénzügyi szaktörvények rendelkeznek. Az indítvány ennek felel
meg .

3 . A kis- és középvállalkozások számára a minimálbér kétszerese utáni járulékfizetési feltétel
előírása a 10 %-os adókulcs alkalmazásához, nem járul hozzá versenyképességük
növeléséhez . Ezért indokolt a feltétel enyhítése, külön kezelve a leghátrányosabb
kistérségekben működő vállalkozásokat.

4. A tenyészállatokra a törvény jelenleg csak a számviteli értékcsökkenéssel azonos leírást
enged meg. Ez hátrányos azon nagy értékű tenyészállatot tartók számára, amelyeknél a
maradványérték nem elhanyagolható . A bekerülési értéknek ezt a részét ugyanis csak a
tenyészállat állományból történő kikerülésekor veheti figyelembe az adóalapnál az adózó. A
javasolt módosítással választhatóvá válik 14,5 %-os leírás a számviteli elszámolással egyező
helyett .

Budapest 2005. október,,
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