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Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a
továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban:
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban:
Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Önkormányzati bizottsága, Szociális és családügyi
bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló T/17547. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/17547/79-93., 95-127. számú
kapcsolódó módosító javaslatokat.
Dr. Illés Zoltán T/17547/94. számú kapcsolódó módosító javaslatát a kiegészítő ajánlás nem jeleníti meg, mivel az Iromány-nyilvántartás adatai szerint a részletes vita lezárását 2005. október 17-ét
követően késve 2005. október 18-án került benyújtásra. (HSZ. 102. § (1) bekezdés)
Az Egészségügyi, az Idegenforgalmi, az Ifjúsági, Informatikai valamint a Szociális bizottság
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett.
Az Alkotmányügyi, valamint a Foglalkoztatási bizottság 2005. október 24-i ülésén tárgyalja a
kapcsolódó módosító javaslatokat.
Az ajánlásban használt rövidítések:
Szja tv.: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Tao.: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
áfa-törvény: Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
Rega-tv : A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása törvény
Jöt.: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. törvény
Htv.: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Art.: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
Tbj.: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
Eho.: Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
Öpt.: Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
Mpt.: A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
Kt.: A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló 1995. évi LVI. törvény
Eva tv.: Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény
Artmód.: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
LXXXV. törvény
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.
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I.
0/1. Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 1. §-át új (5) bekezdéssel - a Szja
tv. 3. § 56. pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„(5) Az Szja tv. 3. §-ának 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/
„56. Falusi lakóház:
a) a magáncélú szálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló kormányrendelet 1. számú
mellékletének I. része szerint kiemelt gyógyhelynek, kiemelt üdülőhelynek, gyógy vagy üdülőhelynek nem minősülő településen,
b) az a) pontban említett melléklet II. része szerint kiemeltnek nem minősülő településen az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján falusias lakóterületnek minősített részeken,
c) már kialakult tanyás térségben
lévő lakóház (családi ház) a hozzá tartozó épületekkel, helyiségekkel, területtel.”„

Indokolás: Lásd a T/17547/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

0/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. §-át új (7) bekezdéssel - az Szja tv.
3. § 77. pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„(7) Az Szja 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 az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.” ”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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0/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdés módosítását javasolja:
/(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;
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;”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

0/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. §-át új (1) bekezdéssel - az Szja tv.
11. § (1)-(2) bekezdését érintően - kiegészíteni javasolja:
„3. § (1) Az Szja tv. 11. §-ának (1)-(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,

-5b) 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.”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

0/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. § -ában az Szja tv. 26. § (4) bekezdés
módosítását javasolja:
/5. § Az Szja tv. 26. §-a a következő (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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/3. (99. sz. jav. - 14.§(2)Szjatv.48.§(17)), 51/2. (99. sz. jav.
- 160.§új(14)(15)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. § helyébe a következő rendelkezést javasolja
„[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
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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 Szja tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlő az alap adójóváírás és a kiegészítő
adójóváírás összegével.
(2) Az alap adójóváírás
a) 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 az (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) bekezdés a) pont szerinti éves öszszes jövedelme meghaladja a kiegészítő jogosultsági határt, de nem éri el a kiegészítő jogosultsági
határ 561 600 forinttal növelt összegét.
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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.”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 13. § -ában az Szja tv. 44/A. § (2) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:
/13. § Az Szja tv. a következő alcímmel és 44/A-44/C. §-sal egészül ki, valamint a 45. § helyébe a
következő rendelkezés lép:/
„(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 „
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/2.
foglaltakkal.

(99. sz. jav. - 13.§Szjatv.44/B.§(2)),

pontjaiban

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 13. § -ában az Szja tv. 44/B. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
/13. § Az Szja tv. a következő alcímmel és 44/A-44/C. §-sal egészül ki, valamint a 45. § helyébe a
következő rendelkezés lép:/

-8„(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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/1. (99. sz. jav. - 13.§Szjatv.44/A.§(2)felv.), pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésben az Szja tv. 48. §
(17) bekezdés módosítását javasolja:
/(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].”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/5.
160.§új(14)(15)), pontjaiban foglaltakkal.

(99. sz. jav. - 5.§Szjatv.26.§(4)),

51/2.

(99. sz. jav. -

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 15. § helyébe a következő rendelkezést
javasolja:
„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
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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,
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 adóelőleg(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 a b) 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 Szja tv. 49. §-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.”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésben az Szja tv. 49/B.
§ (10) bekezdés módosítását javasolja:
/(3) Az Szja tv. 49/B. §-a (9) bekezdésének b) pontja és a (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(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
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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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12/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 17. §-sal - a Szja tv. 55. § (1) bekezdés felvezető szövegét érintően - javasolja kiegészíteni:
„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”„

Indokolás: Lásd a T/17547/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

13/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 19. § (2) bekezdésben az Szja tv. 69. §
(7) bekezdés a) pont aa) alpont módosítását javasolja:
/(2) Az Szja. tv. 69. § (7) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/
/(7) A kifizető - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem köteles megállapítani, bevallani és
megfizetni:
a) a b) pontban nem említett kifizető esetében/
„aa) a reprezentáció alapján meghatározott bevétel után a (4) bekezdés szerinti mértékkel számított
adóból azon összeget, amely nem több, mint az adóévre elszámolt éves összes bevétele [0,5] 1 százalékának, de legfeljebb 25 millió forintnak a 44 százaléka,”

Indokolás: Lásd a T/17547/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

14/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 20. § -ában az Szja tv. 71. § módosítását javasolja:
„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

- 12 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)]e) 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,
[g)]f) az adómentes [számítógép- és] internethasználat munkáltató által viselt (átvállalt) díja, valamint az adómentes számítógép juttatás szokásos piaci értéke,
[h)]g) az adómentes bankszámlaköltség-térítés összege,
[i)]h) a művelődési intézményi szolgáltatás szokásos piaci értéke,
[j)]i) 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 megszűnése napjára, –
állapítja meg és a kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16/1. , 51/1. és 63/6. pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

16/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 21. §-sal - a Szja tv. 82. § (2) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni:
„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 kap-
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bonyolító – belföldi üzemanyag-forgalmazó cég által alkalmazott, a tárgyhónapot megelőző hónap
első napján érvényes fogyasztói üzemanyagár számtani átlagának literenként 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.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/1.
160.§új(14)(16)), 63/6. pontjaiban foglaltakkal.

(101. sz. jav. - 20.§szjatv.71.§),

51/1.

(101. sz. jav. -

Indokolás: Lásd a T/17547/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

16/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 23. §-át új (2) bekezdéssel - a Tao. 4. §
új 25. pontját érintően – kiegészíteni javasolja
„23. § (1) A 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 tagja az Országos Érdekegyeztető
Tanácsnak, valamint e szervezet azon tagszervezete, amely megyei, régiós vagy szakmai szövetségként működik,”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/1. (102. sz. jav. - 24.§új (2)(5)Tao.7. § (1)q)7.§(8)9.§(2)e)),
pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:

- 14 Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

19/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 24. §-át új (2)-(3) és (5) bekezdéssel - a
Tao. 7. § (1) bekezdés q) pontját, a 7. § (8) bekezdését, 9. § (2) bekezdés e) pontját érintően –
kiegészíteni javasolja
„(2) 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,
(3) A Tao. 7. §-a (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
/ Az (1) bekezdés ly) pontja alkalmazásakor:/
„d) az a) pontban foglaltakat a szövetkezetnek a társadalmi szervezet igazolása alapján, a társadalmi
szervezettől kapott támogatásra nem kell alkalmazni, 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.”
[(2)](4) A Tao. 7. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:
„(22) Az (1) bekezdés l) 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 következő e) 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.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16/2.
foglaltakkal.

(102. sz. jav. - 23.§új(2)Tao.4.§25.),

pontjaiban

Indokolás: Lásd a T/17547/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 25. § -ában a Tao. 19. § (4) bekezdés
módosítását javasolja:
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„(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 melléklete szerinti 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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12/1. pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17547/27. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 24. pontja ) a törvényjavaslat 25. § -ában a Tao. 19. § (4) bekezdés módosítását javasolja:
/25. § A Tao. 19. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:/
„(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 - a külön jogszabályban meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései
és a leghátrányosabb helyzetű települések esetén a minimálbérnek megfelelő - adóévre évesített
összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre vallott be
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot.”

Indokolás: Lásd a T/17547/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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24/2. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17547/27. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 24. pontja ) a törvényjavaslat 25. § -ában a Tao. 19. § (4) bekezdés módosítását javasolja:
/25. § A Tao. 19. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:/
„(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 - a külön jogszabályban meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései
esetén a minimálbérnek megfelelő - adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot.”

Indokolás: Lásd a T/17547/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

26/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 30. § -ában az áfa-törvény 27. § (2)
bekezdés módosítását javasolja:
/30. § Az áfa-törvény 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(2) Amennyiben a Közösség területéről ideiglenesen kivitt terméket annak megmunkálását, így különösen annak javítását, helyreállítását, fel- vagy átdolgozását, [megmunkálását] követően [a terméket a Közösség területén kívülre] a szolgáltatást saját nevében megrendelő [kifuvarozó vagy
kifuvaroztató] részére a Közösség területére visszahozzák, az adó alapja a terméken végzett munka[,] – ideértve a járulékos költségeket, valamint a harmadik országban hozzáadott anyagokat is –
adó nélküli ellenértéke, ennek hiányában a terméken végzett munka eredményeképpen előállott értéknövekedés. Amennyiben a terméket a Közösség területére történő visszahozatalt megelőzően értékesítették, úgy az adó alapját az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell meghatározni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/2. (109. sz. jav. - 30.§áfatv.27.§(4)),26/4. (109. sz. jav. 32. §új(2)áfa31.§(11)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 17 -

26/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 30. § -ában az áfa-törvény 27. § (4)
bekezdés módosítását javasolja:
/30. § Az áfa-törvény 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(4) Ha a termékimportra jogszabály szerinti értékösszegben meghatározott vámmentesség vonatkozik, az adó alapja csökken a vámmentes összeggel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/1. (109. sz. jav. - 30.§áfatv.27.§(2)),26/4. (109. sz. jav. 32. §új(2)áfa31.§(11)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 32. § -ában az áfa-törvény 31. § (7)
bekezdés módosítását javasolja:
/32. § Az áfa-törvény 31. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(7) Mentes az adó alól azon termék[ek] importja, amelyek[nek] rendeltetési helye a Közösség másik tagállama, [és amelyekre] feltéve, hogy az importáló az importált terméket a 29/A. § a)-d) pontja szerint[i] adómentes[ség vonatkozik]en értékesíti.”

Indokolás: Lásd a T/17547/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 32. §-át új (2) bekezdéssel - az áfatörvény 31. § (11) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni:
„(2) Az áfa-törvény 31.§-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Mentes az adó alól a harmadik ország területére ideiglenesen kivitt és az ideiglenes kivitelt
kérő adóalany részére változatlan állapotban – ideértve a garanciális kötelezettség keretében kijavított vagy kicserélt terméket is – visszaküldött termék (tértiáru) importja, feltéve hogy arra vámmentesség vonatkozik.”

- 18 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/1. (109. sz. jav. - 30.§áfatv.27.§(2)),26/2. (109. sz. jav. pontjaiban foglaltakkal.

30.§áfatv.27.§(4))

Indokolás: Lásd a T/17547/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdésben az áfa-törvény
32. § (1) bekezdés e) pont helyébe a következő rendelkezést javasolja
„(2) Az áfa-törvény 32. §-a (1) bekezdésének [e)] d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/(1) A 34. § szerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből levonja:/
[„e) azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülről történő termékbeszerzés és az ahhoz
kapcsolódó előleg után, a 14. § (2) bekezdése szerinti termékértékesítés után a 40. § (7) bekezdése alapján, a 29/D. § (2) bekezdése szerinti ügylet esetén a 40. § (8) bekezdése alapján , illetve amelyet a 40. § (12) bekezdése alapján saját nevében fizetett meg;”]
„d) azt az adóösszeget, amelyet a szolgáltatást saját nevében megrendelőként, illetve a 14.§ (2) és
(7) bekezdése szerinti termékértékesítés után a 40.§ (7) bekezdése alapján saját nevében fizetett
meg;”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/6. (105. sz. jav. - 33.§új(3)áfatv32.§(1)g)),28/2. (105. sz.
jav. - új40.§áfatv.48.§(7)m),54/4. (105. sz. jav. - 164. §(2)),55/1. (105. sz. jav. - 164. §(3)),55/3. (105. sz. jav. - 164. §(4)),74/1. (105. sz.
jav. - 11.mell.) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 33. §-át új (3) bekezdéssel - az áfatörvény 32. § (1) bekezdés g) pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„(3) Az áfa-törvény 32.§-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/(1) A 34. § szerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből levonja:/
„g) azt az adóösszeget, amelyet a 40. § (12) bekezdése alapján saját nevében fizetett meg.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/5. (105. sz. jav. - 33.§(2)áfatv.32.§(1)e)),28/2. (105. sz.
jav. - új40.§áfatv.48.§(7)m),54/4. (105. sz. jav. - 164. §(2)),55/1. (105. sz. jav. - 164. §(3)),55/3. (105. sz. jav. - 164. §(4)),74/1. (105. sz.
jav. - 11.mell.) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/17547/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

27/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 34. § -ában az áfa-törvény 33. § (7)
bekezdés módosítását javasolja:
/34. § Az áfa-törvény 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:/
„(7) A (2) bekezdés j) pontja nem vonatkozik [a lakóingatlannak] a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi lízing keretében történő [átadására] átadás céljából beszerzett lakóingatlanra, [amennyiben] feltéve, hogy a
lízingbe adó [e tevékenységére] a lakóingatlan pénzügyi lízing keretében történő átadására a 30. §
(2) bekezdése szerint az általános szabályok szerinti adózást választotta. Az általános szabályok
szerinti adózás a 2. számú melléklet 6. pontjának figyelembevételével érvényesül.”

Indokolás: Lásd a T/17547/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 39. §-sal - az áfa-törvény 41. §
(2) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni:
„39.§ Az áfa-törvény 41.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a vámeljárásban az importáló helyett az általa megbízott közvetett vámjogi képviselő jár el,
az adót a közvetett vámjogi képviselő fizeti. Ha a közvetett vámjogi képviselő rendelkezik a 46.§
(3) bekezdése szerinti engedéllyel, akkor az adót az importáló helyett önadózással rendezi, függetlenül attól, hogy az importáló rendelkezik-e a 46.§ (3) bekezdése szerinti engedéllyel. Egyéb esetben a közvetett vámjogi képviselő által fizetendő adót a vámhatóság határozattal állapítja meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/3. (106. sz. jav. - új40.§áfatv.66/A.§),54/5. (106. sz. jav. 164. §(2)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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28/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 40. §-sal - az áfa-törvény 48. §
(7) bekezdés új mondatát érintően - javasolja kiegészíteni:
„40.§ Az áfa-törvény 48.§-ának (7) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„E bekezdés alkalmazásában megfizetettnek minősül továbbá a 10. számú mellékletben felsorolt
hulladék beszerzése, ha annak adó nélküli ellenértékét a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására előírt időpontig kiegyenlítették, vagy az adóalany tartozása más módon megszűnt.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/5. (105. sz. jav. - 33.§(2)áfatv.32.§(1)e)),26/6. (105. sz.
jav. - 33.§új(3)áfatv32.§(1)g)),54/4. (105. sz. jav. - 164. §(2)),55/1. (105. sz. jav. - 164. §(3)),55/3. (105. sz. jav. - 164. §(4)),74/1. (105.
sz. jav. - 11.mell.) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 40. §-sal - az áfa-törvény 66/A.
§-át érintően - javasolja kiegészíteni:
„40.§ Az áfa-törvény 66/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„66/A.§ (1) A Tanács a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK
rendelete szerinti közvetett képviselő (a továbbiakban: közvetett vámjogi képviselő) jogosult arra,
hogy a levonási jog személyi feltételeinek fennállása esetén, a 35.§ (1) bekezdésének ba)-bb) pontja
szerinti, a szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat birtokában, - a (2) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén - levonja a 41.§ (2) bekezdése alapján általa önadózással vagy a vámhatóság
kivetése alapján megfizetett adót.
(2) Az (1) bekezdés szerinti levonás feltétele, hogy a közvetett vámjogi képviselő rendelkezzen a
képviselt személy írásbeli nyilatkozatával arról, hogy a képviselt személy az adott termék importja
utáni adót teljes mértékben levonásba helyezhetné, amennyiben a terméket képviselő igénybevétele
nélkül importálná. Az adólevonási jog keletkezésének időpontja megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a képviseletre vonatkozó megbízással egyidejűleg kell
megtenni. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az mely termék importjára vonatkozik. A közvetett vámjogi képviselőnek a termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásról szóló árunyilatkozattal egyidejűleg a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot be kell mutatnia a vámhatóságnak.
(4) A képviselt személy nem gyakorolhat adólevonási jogot azon termék beszerzése után, melyre
vonatkozóan a (2) bekezdés szerint a közvetett vámjogi képviselőnek nyilatkozott.

- 21 (5) Amennyiben a képviselt személy nem rendelkezik az adott termék beszerzése tekintetében teljes
mértékű levonási joggal, a közvetett vámjogi képviselő nem helyezheti levonásba az termékimport
után fizetendő adót.
(6) A közvetett vámjogi képviselő és az importáló a termékimporttal kapcsolatos adókötelezettségért, így különösen az adó megfizetéséért, levonásáért egyetemlegesen felelős. A közvetett vámjogi
képviseletre vonatkozó megbízás megszűnése nem érinti a megbízás fennállása alatt keletkező adókötelezettségért való helytállást.
(7) A képviselt személy (2) bekezdés szerinti nyilatkozata kizárja azt a lehetőséget, hogy a közvetett
vámjogi képviselő a 35.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot tegyen. „
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (106. sz. jav. - új39.§áfatv.41.§(2)),54/5. (106. sz. jav. 164. §(2)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 40. §-sal - az áfa-törvény 66/I. §
(5) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni:
„40.§ Az áfa-törvény 66/I.§-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az áfa-raktárból nem harmadik országba történő kivitel céljából történő kiraktározás során a
vámhatóság áruvizsgálatot végez, mely lehet szúrópróbaszerű vagy tételes. Az áfa-raktárból terméket kiraktározni a vámhatóság által lepecsételt kiraktározási okmánnyal, és harmadik országba történő kivitel esetén a kiviteli célú Egységes Vámokmány (EV), illetve - nem harmadik országba történő kivitel esetén - a termékértékesítést igazoló számlával lehet. A kiraktározási okmányt három
példányban kell kiállítani, melynek egy példányát a vámhatóság, egy példányát a kiraktározást kérő,
valamint egy példányát az üzemeltető köteles megőrizni.”„

Indokolás: Lásd a T/17547/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 41. § -ában a Rega-tv 2. §-át új 5.
ponttal javasolja kiegészíteni:
„41. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (továbbiakban: Rega-tv.) 2. §-ának 3[4]5. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„5. muzeális jellegű gépjármű: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontjában meghatározott gépjármű;”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/7. (123. sz. jav. - új45.§regatv.12.§f)),55/10. (123. sz. jav.
- 166.§új(2)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 43. § -ában a Rega-tv 8. § (1) bekezdés
módosítását javasolja:
/43. § A Rega-tv. 8. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(1) Az adó összegét a gépjárművek egyes kategóriájában az adóhatóság e törvény [m]Melléklete
alapján határozza meg. [A 4. § (3) bekezdésének bb) pontja szerinti esetben az adó összege a
mellékletben meghatározott összegek 1,2-szerese.]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/11.
12.mell.regatv.mell.) pontjaiban foglaltakkal.

(126. sz. jav. - 166.§új(2)),74/2. (126. sz. jav. -

Indokolás: Lásd a T/17547/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 45. §-sal - a Rega-tv. 12. § új f)
pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„45. § A Rega-tv. 12. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
/12. § Az adót nem kell megfizetni/
„f) muzeális jellegű gépjármű forgalomba helyezése esetén.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/5.
jav. - 166.§új(2)) pontjaiban foglaltakkal.

(123. sz. jav. - 41. §új5.regatv.2.§5.),55/10. (123. sz.

Indokolás: Lásd a T/17547/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 47. § helyébe a következő rendelkezést
javasolja
47. § „(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. §-a 1. pontjának j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/E törvény alkalmazásában
1. jövedéki termék belföldi előállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával,
bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve: /
„j) a 2909 19 00 vámtarifaszám alá tartozó etil-tercier-butil-éter (a továbbiakban: ETBE) vagy a
bioetanol előállításához beszerzett 2207 10 00 vámtarifaszámú, legalább 99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermék kőolajfinomító adóraktárban vagy finomítói ásványolajraktárban a külön jogszabály szerint, motorbenzinbe való bekeverés céljából történő denaturálását,”
[(1)] (2) A [jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)]Jöt. 7. §-ának 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/E törvény alkalmazásában/
„25. betárolás: a jövedéki termék fizikai mozgatása, amelynek közvetlen következményeként a jövedéki termék az adóraktár területére vagy az adómentes felhasználó üzemébe, raktárába beszállításra kerül. Amennyiben a harmadik országból vámeljárás keretében behozott és közvetlenül adóraktárba beszállított jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba bocsátása adóraktárban történik, a
betárolás a jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásával valósul meg;”
[(2)] (3) A Jöt. 7. §-ának 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/E törvény alkalmazásában/
„31. exportáló: az a személy, aki olyan jövedéki terméket értékesít, amelyet a vámhatóság végleges
rendeltetéssel harmadik országba kiléptet, ideértve azt is, aki az üzemanyag petróleumot és a repülőbenzint nemzetközi légi forgalomban résztvevő külföldi vagy magyar lajstromjelű, gazdasági célú
légi közlekedési tevékenységet végző olyan légi jármű üzemanyagtartályába tölti, amelynek külföldre távozását harmadik országba irányuló repülés esetén a vámhatóság, egyébként a légi jármű
parancsnoka és a repülőtér üzembentartójának megbízottja együttesen igazolja;”
(4) A Jöt. 7. §-ának 37-37/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/E törvény alkalmazásában/
„37. bioetanol: az igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, a Közösségben előállított alapanyagból gyártott, 2207 10 00 vámtarifaszámú, legalább 99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített
alkoholtermékből a szeszüzem adóraktárban vagy a kőolajfinomító adóraktárban vagy a finomítói
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37/A. biodízel: a kizárólag a Közösségben termelt alapanyagból gyártott növényi olajból
átészterezéssel előállított, a 3824 90 99 vámtarifaszám alá tartozó termék;”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/10. (112. sz. jav. - 50.§(1)),30/3. (112. sz. jav. 69.§(1)),32/1. (112. sz. jav. - új72.§Jöt.57/C.§),32/2. (112. sz. jav. - 72. §(1)),55/12. (112. sz. jav. - 167.§(1)),55/14. (112. sz. jav. 167.§új(3)),55/15. (112. sz. jav. - 167.§új(4)),55/16. (112. sz. jav. - 167.§új(6)),55/17. (112. sz. jav. - 167.§új(7)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 47. § (2) bekezdésben a Jöt. 7. § 31.
pont módosítását javasolja:
/(2) A Jöt. 7. §-ának 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/
/E törvény alkalmazásában/
„31. exportáló: az a személy, aki olyan jövedéki terméket értékesít, amelyet a vámhatóság végleges
rendeltetéssel harmadik országba kiléptet, ideértve azt is, aki az üzemanyag petróleumot és a repülőbenzint nemzetközi légi forgalomban résztvevő külföldi vagy magyar lajstromjelű, gazdasági célú
légi közlekedési tevékenységet végző olyan légi jármű üzemanyagtartályába tölti, amelynek külföldre távozását [harmadik országba irányuló repülés esetén a vámhatóság, egyébként ]a légi
jármű parancsnoka (megbízottja) és a repülőtér üzembentartój[ának]a (megbízottja) együttesen igazolja;”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/11. (111. sz. jav. - 51.§új(1)jöt.13.§(1)e)), 30/1. (111. sz.
jav. - 65.§) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 50. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„(1) A Jöt. 11. §-a (1) bekezdésének e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A jövedéki termék adófelfüggesztéssel szállítható/
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amennyiben a szállított jövedéki termék bioetanol vagy a 2207 10 00 vámtarifaszámú, legalább 99
térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermék;
f) adómentes felhasználás esetén
fa) az adómentes felhasználó keretengedélyében szereplő telephelyei között,
fb) a keretengedély megszűnése esetén a készleten maradt jövedéki termék tekintetében más adómentes felhasználó részére;” ”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (112. sz. jav. - 47. §),30/3. (112. sz. jav. 69.§(1)),32/1. (112. sz. jav. - új72.§Jöt.57/C.§),32/2. (112. sz. jav. - 72. §(1)),55/12. (112. sz. jav. - 167.§(1)),55/14. (112. sz. jav. 167.§új(3)),55/15. (112. sz. jav. - 167.§új(4)),55/16. (112. sz. jav. - 167.§új(6)),55/17. (112. sz. jav. - 167.§új(7)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 51. §-át új (1) bekezdéssel - a Jöt.
13. § (1) bekezdés e) pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„(1) A Jöt. 13. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Az adóraktár engedélyese – ha törvény másként nem rendelkezik – a felfüggesztett
adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége alól véglegesen mentesül, ha a kitárolt jövedéki terméket/
„e) – amennyiben a kitárolt termék üzemanyag petróleum vagy repülőbenzin – külföldi vagy magyar lajstromjelű, gazdasági célú légi közlekedési tevékenységet végző légi jármű, illetve katonai
lajstromjelű légi jármű üzemanyagtartályába töltik nemzetközi repülés vagy a hatóságilag szabályozott éves légügyi felülvizsgálat, hajtóműcserék utáni hajtóműpróbák, gyakorlórepülések, valamint a
kormányzati (állami) repüléseket megelőző kötelező hatósági berepülések során való felhasználás
céljából, és azt a vámhatóság igazolta;”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/9. (111. sz. jav. - 47. §(2)jöt.7.§31.), 30/1. (111. sz. jav. 65.§), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 52. § -ában a Jöt. 15. § (2) bekezdés
b) pont módosítását javasolja:
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/Adófizetési kötelezettség keletkezik, ha/
„b) az 52. § (1) bekezdés i) pontja szerinti és az 52. § (2) bekezdése alá tartozó ásványolajat üzemanyagként, üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként, vagy tüzelő-, fűtőanyagként, továbbá a
fűtőolajat üzemanyagként kínálják, értékesítik (az exportálás és a más tagállamba való értékesítés
kivételével) vagy használják fel és azt megelőzően nem keletkezett e törvény egyéb rendelkezései
szerint [nem keletkezik ]adófizetési kötelezettség;”

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

29/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 56. §-sal - a Jöt. 28. § új (4)-(5)
bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni:
„56. § A Jöt. 28. §-a kiegészül a következő (4)-(5) bekezdéssel:
„(4) A bioetanol más tagállam benzin előállítását végző adóraktárába a 19-21. § rendelkezéseitől eltérően végzett kitárolása szabadforgalomba bocsátásnak minősül azzal, hogy a kitároló adóraktárengedélyes adó-megállapítási és adófizetési kötelezettsége csak akkor áll be, ha a fogadó adóraktár
engedélyese a kitárolást követő 30 napon belül nem igazolja vissza a bioetanol átvételét. Az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség a kitárolást követő 31. napon áll be.
(5) A bioetanol (4) bekezdés szerinti szállítása csak abban az esetben megengedett, ha azt a vámhatósághoz a külön jogszabály rendelkezései szerint előzetesen bejelentik és azt a vámhatóság jóváhagyja, továbbá a kitárolt mennyiségre számított adó összege nem haladja meg az adóraktárengedélyes által nyújtott jövedéki biztosíték összegét.”„

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

30/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 65. § módosítását javasolja:
„65. § A Jöt. 47. §-a (1) bekezdésének c)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Ha törvény másként nem rendelkezik, a megfizetett adó visszaigénylésére (levonására) jogosult/
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rendeltetéssel harmadik országba kilépteti, ideértve azt is, ha az üzemanyag petróleumot és a repülőbenzint a nemzetközi légi közlekedésben részt vevő külföldi vagy belföldi lajstromjelű olyan repülőgép üzemanyagtartályába töltik, amelynek külföldre távozását [a harmadik országba irányuló
repülés esetén a vámhatóság, egyébként] a légi jármű parancsnoka (megbízottja) és a repülőtér
üzembentartój[ának]a (megbízottja) együttesen igazolja;
d) az a személy, aki adóraktárból, importálótól, illetve bejegyzett/nem bejegyzett kereskedőtől, közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedőtől vagy – a
keretengedély megszűnése esetén – adómentes felhasználótól adóval növelt áron beszerzett jövedéki terméket az e törvény szerinti adómentes célra használt fel, ideértve a belső minőségellenőrzéshez szükséges vizsgálatok céljára történő – a hatályos jogszabályoknak, valamint szabványoknak
megfelelő – mintavételi szabályzat szerinti felhasználást is.”
(2) A Jöt. 47. §-a (9) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A visszaigénylés (levonás) jogosultságát a jövedéki termék adóval növelt áron való beszerzését, illetve importálását igazoló eredeti bizonylattal, továbbá/
„d) az üzemanyag petróleum és a repülőbenzin esetén az üzemanyagnak a nemzetközi légi közlekedésben részt vevő külföldi és belföldi lajstromjelű repülőgép üzemanyagtartályba való betöltése és a
repülőgép külföldre távozása [a harmadik országba irányuló repülés esetén a vámhatóság,
egyébként] a légi jármű parancsnoka (megbízottja) és a repülőtér üzembentartój[ának]a (megbízottja) együttes igazolásával,”
/kell dokumentálni, alátámasztani./”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/9. (111. sz. jav. - 47. §(2)jöt.7.§31.),28/11. (111. sz. jav. 51.§új(1)jöt.13.§(1)e)), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

30/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 67. § -ában a Jöt. 49. § (3) bekezdés a)
pont módosítását javasolja:
/67. § A Jöt. 49. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Az adóraktár engedélyese és az adómentes felhasználó/
„a) évente, a tárgyév utolsó napjával, illetve a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóraktárengedélyes és adómentes felhasználó esetében az üzleti év mérlegforduló-napjával,”

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

30/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„(1) A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének a)-b), d) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Az adó mértéke – a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltéréssel –:/
„a) a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45 és a 2710 11 49 vámtarifaszámú ólmozatlan benzinre,
ha annak kéntartalma legfeljebb 10 ppm és legalább 4,4 térfogatszázalék bioetanolt – közvetlen bekeveréssel és/vagy ETBE formájában – tartalmaz, 103 500 Ft/ ezer liter,
b) a 2710 11 31, a 2710 11 51 és a 2710 11 59 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre, továbbá a
2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45 és a 2710 11 49 vámtarifaszámú ólmozatlan benzinre, ha
annak kéntartalma 10 ppm-nél nagyobb vagy 4,4 térfogatszázaléknál kevesebb – közvetlenül bekevert és/vagy ETBE-ben lévő – bioetanolt tartalmaz, 111 800 Ft/ ezer liter,
d) a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, legfeljebb 10 ppm kéntartalmú és legalább 4,4 térfogatszázalék biodízelt tartalmazó, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra, valamint a 2710 19
41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, tüzelő-, fűtőanyag célra értékesített vagy importált gázolajra 85 000 Ft/ ezer liter, a 2710 19 41, a 2710 19 45 és a 2710 19 49 vámtarifaszám
alatti, 10 ppm-nél nagyobb kéntartalmú vagy 4,4 térfogatszázaléknál kevesebb biodízelt tartalmazó,
üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra 93 000 Ft/ ezer liter,
i) a 2707 10, a 2707 20, a 2707 30, a 2707 50, a 2710 11 11, a 2710 11 15, a 2710 11 21, a 2710 11
25, a 2710 11 70, a 2710 11 90, a 2710 19 11, a 2710 19 15, a 2710 19 25, a 2710 19 29, a 2710 19
31, a 2710 19 35, a 2710 19 51, a 2710 19 55, a 2901 10, a 2902 20 00, a 2902 30 00, a 2902 41 00,
a 2902 42 00, a 2902 43 00 és a 2902 44 00 vámtarifaszám alá tartozó, valamint a 2710 19 41, a
2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszámú, nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként értékesített, beszerzett vagy importált ellenőrzött ásványolajra (a továbbiakban: egyéb ellenőrzött ásványolaj) az üzemanyagkénti vagy a tüzelő-, fűtőanyagkénti beszerzés, importálás, kínálás, értékesítés
vagy felhasználás esetén az üzemanyagkénti, vagy a tüzelő-, fűtőanyagkénti beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vagy felhasználásnak megfelelő, az a)–f) pontban megjelölt ásványolaj adója.” ”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (112. sz. jav. - 47. §),28/10. (112. sz. jav. 50.§(1)),32/1. (112. sz. jav. - új72.§Jöt.57/C.§),32/2. (112. sz. jav. - 72. §(1)),55/12. (112. sz. jav. - 167.§(1)),55/14. (112. sz. jav. 167.§új(3)),55/15. (112. sz. jav. - 167.§új(4)),55/16. (112. sz. jav. - 167.§új(6)),55/17. (112. sz. jav. - 167.§új(7)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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31/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdésben a Jöt. 52. § (2)
bekezdés módosítását javasolja:
/(2) A Jöt. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(2) Az adó mértéke – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is – az 50. § szerinti, de az (1)
bekezdésben nem említett ásványolaj esetében az üzemanyagkénti vagy a tüzelő-, fűtőanyagkénti
beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vagy felhasználásnak megfelelően a hozzá
legközelebb álló, az (1) bekezdés a)–d), f)–g) pontjában megjelölt ásványolaj adója, a biodízel esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti alacsonyabb adómérték, illetve az ásványolajnak a benzin
adalékakénti, hígítóanyagakénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése vagy felhasználása
esetén [annak az üzemanyagnak] az (1) bekezdés a) pontja szerinti, a gázolaj adalékakénti,
hígítóanyagakénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése vagy felhasználása esetén az (1)
bekezdés d) pontja szerinti alacsonyabb [az] adó[ja]mérték [amelyhez adalékként,
hígítóanyagként beszerzik, importálják, bekeverik vagy kínálják, értékesítik].”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/5.
takkal.

(111. sz. jav. - 74.§(1)(2)),

pontjaiban foglal-

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

32/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 72. §-sal - a Jöt. 57/C. §-át érintően - javasolja kiegészíteni:
„72. § A Jöt. 57/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57/C. § Az 57. § szerinti adókedvezmény (adólevonás, -visszaigénylés) a 2007. június 30-áig, az
57/A. § szerinti adókedvezmény (adólevonás, -visszaigénylés) a 2007. december 31-éig szabadforgalomba bocsátott mennyiség után vehető igénybe, kivéve, ha az adókedvezmény ezen időpontokig
való fenntartása valamely uniós jogi aktussal ellentétbe kerülne. ” ”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (112. sz. jav. - 47. §),28/10. (112. sz. jav. 50.§(1)),30/3. (112. sz. jav. - 69.§(1)),32/2. (112. sz. jav. - 72. §(1)),55/12. (112. sz. jav. - 167.§(1)),55/14. (112. sz. jav. 167.§új(3)),55/15. (112. sz. jav. - 167.§új(4)),55/16. (112. sz. jav. - 167.§új(6)),55/17. (112. sz. jav. - 167.§új(7)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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32/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 72. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„(1) A Jöt. 58. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Ásványolaj-adóraktári engedély/
„a) ásványolajat kőolajból atmoszférikus és vákuumdesztillációval, valamint ehhez kapcsolódó
technológiákkal (ideértve a bioetanol és a biodízel üzemanyagba keverését is) előállító üzemre (a
továbbiakban: kőolaj-finomító);
b) a kőolaj-finomító engedélyesének a kőolaj-finomító területén kívül található, ásványolaj tárolására, raktározására alkalmas tárolóra, ahol a betárolt ásványolajtermék kiszerelése, a bioetanol benzinbe való közvetlen bekeverése, továbbá egyéb ellenőrzött ásványolajtermék, valamint megfigyelt
termék (kivéve: biodízel) előállítása is végezhető külön engedély nélkül, adóraktári engedéllyel (a
továbbiakban: finomítói ásványolajraktár);
c) az 52. § (1) bekezdés f) pontja szerinti cseppfolyósított halmazállapotú gáz termék előállítására,
ahol az előállított gáz termékből megfigyelt termék is előállítható külön engedély nélkül (a továbbiakban: cseppfolyósítottgáz-töltő),”
/adható./ ”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (112. sz. jav. - 47. §),28/10. (112. sz. jav. 50.§(1)),30/3. (112. sz. jav. - 69.§(1)),32/1. (112. sz. jav. - új72.§Jöt.57/C.§),55/12. (112. sz. jav. - 167.§(1)),55/14. (112. sz. jav. 167.§új(3)),55/15. (112. sz. jav. - 167.§új(4)),55/16. (112. sz. jav. - 167.§új(6)),55/17. (112. sz. jav. - 167.§új(7)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

32/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 72. § (2) bekezdésben a Jöt. 58. § (4)
bekezdés c) pont módosítását javasolja:
/(2) A Jöt. 58. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Az ásványolaj-adóraktárra adóraktári engedély akkor adható, ha adóraktáranként/
„c) a cseppfolyósítottgáz-töltőn[, valamint a repülőtéri adóraktárban] legalább 300 m3, [– kivéve a 50 000 liter repülőgép üzemanyag havi forgalmat el nem érő repülőtéri adóraktárt, ahol]
a repülőtéri adóraktárban legalább [10] 30 m3,”
/a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel – talajjal egybeépített vagy talajhoz rögzített, az illetékes – hatóság által engedélyezett és – a cseppfolyósítottgáz-töltő és a kőszén eredetű benzol és homológjainak kőszénkokszolás keretében történő előállítását végző egyébásványolajgyártó-adóraktár kivételével – hitelesített tárolótartály áll rendelkezésre. A terméktávvezetékre a kőolaj-finomító, a finomítói ásványolajraktár, a repülőtéri adóraktár, a jövedéki engedélyes telephely között kiépített, talaj-
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szabályozott elszámolású csővezetékrendszer esetén adható adóraktári engedély./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/4.
foglaltakkal.

(111. sz. jav. - 72. §(3)jöt.58.§(5)e)),

pontjaiban

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

32/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 72. § (3) bekezdésben a Jöt. 58. § (5)
bekedzés e) pont módosítását javasolja:
/(3) A Jöt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A jövedéki biztosítékot adóraktáranként/
„e) [a repülőtéri adóraktár és] a kikötői adóraktár esetén legfeljebb 200 millió Ft, [kivéve a 50
000 liter repülőgép üzemanyag havi forgalmat el nem érő repülőtéri adóraktárt, ahol 10] a repülőtéri adóraktár esetén legalább 10, legfeljebb 200 millió Ft,”
/értékben kell nyújtani./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32/3.
foglaltakkal.

(111. sz. jav. - 72. §(2)jöt.58.§(4)c)),

pontjaiban

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

32/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 74. § (1)-(2) bekezdés elhagyását javasolja:
„[(1) A Jöt. 62. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A harmadik országból behozott 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajra, a biodízelre és az üzemanyagadalékra a vámjogi szabadforgalomba
bocsátást adófelfüggesztéssel kell elvégezni, ha az importáló
a) egyben adóraktár-engedélyes vagy felhasználói engedélyes, vagy
b) a vámkezeléshez bemutatja az adóraktár-engedélyes vagy a felhasználói engedélyes megbízását az importálásra és az importált egyéb ellenőrzött ásványolaj, biodízel és
üzemanyagadalék adóraktárba vagy felhasználói engedélyes üzemébe, raktárába való befogadására.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett importáló által behozott
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b) biodízel vámjogi szabadforgalomba bocsátása az 52. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, az
üzemanyagadaléké – a felhasználás célja szerint – az 52. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján meghatározott
alacsonyabb adómértékkel megállapított adó kivetésével történik.]”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31/1.
foglaltakkal.

(111. sz. jav. - 69.§(2)jöt.52.§(2)),

pontjaiban

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 76. § -ában a Jöt. 68. § (1) bekezdés a)
pont módosítását javasolja:
/A Jöt. 68. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Adómentes felhasználás az alkoholterméknek a felhasználása/
„a) a külön jogszabályban meghatározott hatóság által [törzskönyvezett] forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek, valamint a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett, gyógyszernek
nem minősülő gyógyhatású készítmények (a szájon át fogyasztható alkoholtartalmú termékek esetében 40 ml-t meg nem haladó összes napi fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben előállított
készítmények), továbbá a [gyógyszerhatóanyagok] gyógyszeranyagok, gyógyszeripari intermedierek külön jogszabály szerinti engedéllyel végzett ipari előállításához (beleértve e termékek gyártóberendezéseinek a technológiai előírásokban rögzített tisztítási eljárásához való felhasználást is),
nem értve ide a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermék és a víz keverékének előállítását, kiszerelését,”

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 78. §-sal - a Jöt. 72. § (4) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni:
„78. § A Jöt. 72. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az italgyár és a szeszfőzde engedélyesének üzemi szeszraktárába nem saját előállítású, 2208
vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék legfeljebb az egy naptári év alatt előállított, a 73. § (9)(10) bekezdése szerinti kiszerelésű, saját gyártású alkoholtermék 25 %-ának megfelelő mennyiségben tárolható be évente. Az italgyár és a szeszfőzde engedélyese ezt meghaladó mennyiséget abban
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legfeljebb az egy naptári év alatt előállított saját gyártású alkoholtermék 25 %-ának megfelelő
mennyiségben tárolható be évente.”„

Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

37/1. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/17547/63. számú módosító javaslathoz (T/17547/78. sz. ajánlás 37. pontja ) a törvényjavaslat 81. §-át új (1) bekezdéssel - a Jöt.
81. § (2) bekezdés b) pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„(1) A Jöt. 81. §-ának (2) bekezdésének b) pontja a következő rendelkezés lép:
„b) a szőlőterülettel nem rendelkező természetes személynek, aki a 80. § (3) bekezdés b) pontja szerint háztartásonként legfeljebb 1000 kilogramm szőlőből állít elő bort.”„

Indokolás: Lásd a T/17547/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 96. §-ban a Jöt. 117. § (2) bekezdés
módosítását javasolja:
/96. § A Jöt. 117. §-ának (1)–(2) bekezdése pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt intézkedést, amennyiben [a jövedéki termék]
az üzemanyag mennyisége, amelyre az (1) bekezdésben említett jogsértést elkövették, nem éri el [a
110. § (5) bekezdésében meghatározott kereskedelmi mennyiséget, illetve bor esetében a 2 litert, az üzemanyagok esetében] az 500 litert. Az üzemanyagtöltő állomás, kiskereskedelmi
tárolótelep esetében a vámhatóság továbbá mérlegelheti az (1) bekezdésben foglalt intézkedés alkalmazását, amennyiben az üzemanyagtöltő állomás, kiskereskedelmi tárolótelep jövedéki termékkészletének ellenőrzése során megállapított, a külön jogszabály szerint el nem számolható üzemanyag többlet mennyisége termékenként nem haladja meg az 1000 litert.”

- 34 Indokolás: Lásd a T/17547/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 103. §-sal - az Art. 22. § (16) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni:
„103. § Az Art. 22. §-ának (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A magánszemélyt nem terheli bejelentési kötelezettség, ha kizárólag termőföld művelési ágú
földterület bérbe-, haszonbérbe adása miatt válik az általános forgalmi adó alanyává.”„

Indokolás: Lásd a T/17547/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

41/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 104. § -ában az Art. 31. § (2) bekezdését új 25. ponttal javasolja kiegészíteni:
/104. § Az Art. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52. § (4) bekezdésének l), p), r), s) és t) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus
úton vagy gépi adathordozón bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget
eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi
adóról, járulékról és az alábbi adatokról:/
„25. a munkaadói-, a munkavállalói-, a vállalkozói járulék alapjáról és összegéről,”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/2. (118. sz. jav. - 104.§art.31.§(2)új26.),41/3. (118. sz. jav.
- 105.§(1)art.52.§(7)) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

41/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 104. § -ában az Art. 31. § (2) bekezdését új 26. ponttal javasolja kiegészíteni:

- 35 /104. § Az Art. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52. § (4) bekezdésének l), p), r), s) és t) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus
úton vagy gépi adathordozón bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget
eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi
adóról, járulékról és az alábbi adatokról:/
„26. a tárgyhónaptól eltérő időtartamról, amelyre tekintettel a tárgyhónapban munkaadói-, munkavállalói-, vállalkozói járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen időtartamra vonatkozó munkaadói-, munkavállalói-, vállalkozói járulék alapjáról és összegéről.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (118. sz. jav. - 104.§art.31.§(2)új25.),41/3. (118. sz. jav.
pontjaiban foglaltakkal.

- 105.§(1)art.52.§(7))

Indokolás: Lásd a T/17547/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

41/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 105. § (1) bekezdésben az Art. 52. §
(7) bekezdés módosítását javasolja:
/Az Art. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(7) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(a továbbiakban: OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF)
igazgatási szervei, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF), továbbá a
menekültügyi hatóság (a továbbiakban: igazgatási szervek) részére az adóval összefüggő adatról,
tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás
jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges. Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek által nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításához – a 31. § (2)
bekezdése [1-24. pontjai] szerinti részletezettségnek megfelelően – bevallott adatok közül a bevallásra előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó napjáig hivatalból átadja
a) az 1-7., 9-15. és 23-24. pontok adatait az ONYF,
b) a magán-nyugdíjpénztári tagok tekintetében az 1-7. és 9-15. pontok adatait a PSZÁF részére, illetőleg
c) az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzése céljára az 1-6., 8-10., 12-14., 16. és 23. pontokban meghatározott adatokat az OEP részére.
Az igazgatási szerv az adóhatóság megkeresésére az általa kezelt adatról tájékoztatást ad, ha az ellenőrzéshez vagy az adóigazgatási eljáráshoz szükséges.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41/1. (118. sz. jav. - 104.§art.31.§(2)új25.),41/2. (118. sz. jav.
- 104.§art.31.§(2)új26.) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

- 36 A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

42/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17547/30. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 42. pontja ) a törvényjavaslat 106. § -ában az Art. 55. § (3) bekezdés módosítását javasolja:
/106. § Az Art. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(3) Az adóhatóság – a negyedévet követő 30 napon belül – közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény
összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban
magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű
adóhiányt állapított meg, feltéve, hogy az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségüknek
a határozatban megállapított határidőben[, illetőleg az adóhatóság külön felhívására önként] nem
tettek eleget. E bekezdés alkalmazásában nem tekinthető jogerősnek az adóhatóság határozata, ha a
bírósági felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, illetőleg az adózó által
kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerősen nem zárult le.”

Indokolás: Lásd a T/17547/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17547/31. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 43. pontja ) a törvényjavaslat 109. § -ában az Art. 92. § (8) bekezdés módosítását javasolja:
/109. § Az Art. 92. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (8)-(9) bekezdés számozása (9)-(10) bekezdésre változik:/
„(8) Ha az adóhatóság az adókötelezettség megállapításához szükséges tény vagy körülmény tisztázása érdekében a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények, illetőleg az Európai Közösség
adóügyi együttműködési szabályai alapján külföldi adóhatóságot keres meg, az értesítés kézbesítésétől a külföldi adóhatóság válaszának megérkezéséig eltelt időtartamot a megkereséssel érintett
adó, illetőleg költségvetési támogatás tekintetében az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Az adóhatóság az adózót a megkeresésről [és az ellenőrzés szüneteléséről
]a megkereséssel egyidejűleg értesíti.”

- 37 Indokolás: Lásd a T/17547/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 113. § -ában az Art. 147. § módosítását
javasolja:
„113. § Az Art. 147. §-ának [(3) bekezdés] helyébe a következő rendelkezés lép:
„147. § (1) A nem belföldi illetőségű, illetőleg az egybefüggően 183 napot meghaladóan külföldön
tartózkodó belföldi illetőségű személy (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett személy) adófizetési kötelezettségének, adók módjára behajtandó tartozásának külföldön történő érvényesítése (beszedése) érdekében szükséges cselekményt – az Európai Közösség tagállamai közötti adóbehajtási
jogsegély hatálya alá tartozó fizetési kötelezettségek kivételével – a pénzügyminiszter által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese teszi meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti cselekmény ellátásáért a pályázat nyertesét a külön megállapodásban
foglaltak szerint fizetendő ellenérték, de legfeljebb a beszedett adó nyolc százaléka illeti meg.
(3) Az adóhatóság a felettes szerve által alaki szempontból felülvizsgált [, a nem belföldi illetőségű
személy fizetési kötelezettségét megállapító határozatát (végzését)] végrehajtható okiratot a pályázat nyerteséhez negyedévenként küldi meg. A [határozat (végzés)] végrehajtható okirat továbbítását követő változásról az adóhatóság a pályázat nyertesét haladéktalanul értesíti. Amíg a pályázat
nyertese az eljárás eredménytelenségéről nem értesíti az adóhatóságot, [az adózó] a fizetésre kötelezett személy belföldi vagyona ellen végrehajtási cselekmény nem foganatosítható. Amennyiben a
pályázat nyertese az eljárás eredményességéről a [határozat (végzés)] végrehajtható okirat továbbításától számított 6 hónap elteltével nem nyilatkozik, az adóhatóság a [nem belföldi illetőségű személy] fizetésre kötelezett ingatlanára jelzálogjogot jegyeztet be.
(4) Nem szükséges a pályázat nyertesének igénybevétele akkor, ha a fizetésre kötelezett személy a
fizetési kötelezettség érvényesítésekor belföldön tartózkodik és a fizetési kötelezettség érvényesítésének egyéb akadálya sincsen, továbbá akkor sem, ha a fizetésre kötelezett személynek e törvény
szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező belföldi meghatalmazottja van.”

Indokolás: Lásd a T/17547/115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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43/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új fejezetszámmal javasolja kiegészíteni:
„A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES
BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
VIII. Fejezet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/1.
pontjaiban foglaltakkal.

(110. sz. jav. - szám),48/2. (110. sz. jav. - szám),

Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

43/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 118. §-át új (1) bekezdéssel - a Tbj. 4.
§ a) pont 4. alpontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a [k) pontjának 1. alpontja] a) pontjának 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/E törvény alkalmazásában:
a) Foglalkoztató:/
„4. az álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, keresetpótló juttatásban, vállalkozói járadékban, valamint munkanélküli-járadékban, álláskeresést ösztönző juttatásban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) részesülő biztosítottnak minősülő személy esetén az ellátást folyósító szerv,”
(2) A Tbj. 4. §-a k) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43/5. (110. sz. jav. - 119.§),43/6. (110. sz. jav. új120.§Tbj.16.§(1)p,r),t)),43/7. (110. sz. jav. - 120.§),45/1. (110. sz. jav. - 127.§) 61/4. (110. sz. jav. - 180.§) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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43/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 119. §-ának - a Tbj. 11. § b) pontját
érintő - elhagyását javasolja:
119. §[ A Tbj. 11. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A biztosítás nem terjed ki:/
„b) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott külföldinek minősülő
ba) 13. §-ban említett személyre, ha nemzetközi egyezmény másként nem rendelkezik,
bb) harmadik állam állampolgárára.]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43/4. (110. sz. jav. - 118.§új(1)Tbj.4.§a)4.),43/6. (110. sz.
jav. - új120.§Tbj.16.§(1)p,r),t)),43/7. (110. sz. jav. - 120.§),45/1. (110. sz. jav. - 127.§), 61/4. (110. sz. jav. - 180.§), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

43/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 120. §-sal - a Tbj. 16. § (1) bekezdés p), r) és t) pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„120. § A Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének p) és r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő t) ponttal egészül ki:
/Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § szerint
egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki/
„p) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,
r) a 39. § (2) bekezdése szerint egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,”
„t) után a központi költségvetés – a 26. § (5) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott személyeken túl – egészségbiztosítási járulékot fizet.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43/4. (110. sz. jav. - 118.§új(1)Tbj.4.§a)4.),43/5. (110. sz.
jav. - 119.§),43/7. (110. sz. jav. - 120.§),45/1. (110. sz. jav. - 127.§), 61/4. (110. sz. jav. - 180.§), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

43/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 120. §-ának - a Tbj. 16/A. §-át érintő elhagyását javasolja:

- 40 120. § [A Tbj. a 16. § után a következő címmel és 16/A. §-sal egészül ki:
„Egészségbiztosítási ellátásra jogosultak
16/A. § A 39. § (3) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett személy egészségbiztosítási ellátásra jogosult.”]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43/4.

(110. sz. jav. - 118.§új(1)Tbj.4.§a)4.),43/5. (110. sz.

jav. - 119.§),43/6. (110. sz. jav. - új120.§Tbj.16.§(1)p,r),t)),45/1. (110. sz. jav. - 127.§),

61/4. (110. sz. jav. - 180.§), pontjaiban fog-

laltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

45/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 127. §-ának - a Tbj. 39. § (2) bekezdését érintő - elhagyását javasolja:
127. § [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.”]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43/4. (110. sz. jav. - 118.§új(1)Tbj.4.§a)4.),43/5. (110. sz.
jav. - 119.§),43/6. (110. sz. jav. - új120.§Tbj.16.§(1)p,r),t)),43/7. (110. sz. jav. - 120.§), 61/4. (110. sz. jav. - 180.§), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

47/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 128. §-sal - a Tbj. 44. §-át érintően - javasolja kiegészíteni:
„128. § A Tbj. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (1) A 4. § szerinti foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, valamint az 56/A. § szerinti munkavállaló, foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) kötelesek a jogszabályban
meghatározott nyilvántartás vezetésére és bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére.
(2) A nyilvántartásra kötelezettek a 41. § (3) bekezdése szerinti adatokról az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásukban teljesítenek adatszolgáltatást az állami adóhatósághoz.
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bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított személyi adatait, állampolgárságát, TAJ számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, a FEOR számot, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén feltünteti a pénztár nevét, azonosítóját. A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató bejelentésének ki kell terjednie a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, a
gyermekgondozási segélyre és a gyermekgondozási díjra is. A bejelentést az illetékes MEP-hez
a) a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napját megelőző napon, választással létrejövő jogviszony, külföldi állampolgárságú biztosított esetén, valamint ha a
jogviszony nem előzetes megállapodás eredményeként jött létre a biztosítási jogviszony első napját
követő 15 napon belül, munkanélküli ellátás esetén a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig,
b) a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül
kell teljesíteni.
(4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan
adat ismételt közlését, amely a nyilvántartásra kötelezett bejelentésében, bevallásában már szerepelt. Nem esik az előző korlátozás alá, ha az OEP és területi igazgatási szervei a pénzbeli ellátások
megállapításához az igénylő adatait a foglalkoztatótól, illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási
szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az illetékes adóhatóságtól kérik. A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF az Art. 54. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az
ellátásokra való jogosultság megállapításával, a járulékok (tagdíj) alapjául szolgáló jövedelemmel
és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak.
(5) Az OEP főigazgatója, illetőleg a MEP igazgatója a (3) bekezdésben meghatározott bejelentés
teljesítésének határidejét meghosszabbíthatja, legfeljebb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61/1. (110. sz. jav. - 177.§), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

47/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 128. § -ában a Tbj. 51. § (1) bekezdés
módosítását javasolja:
/128. § A Tbj. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/
„51. § (1) A foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, az 5. § (3) bekezdése alapján járulékfizetésre kötelezett, valamint az 56/A. § szerinti munkavállaló (foglalkoztatott) a biztosítottnak a tárgyhónapban
kifizetett (juttatott, elszámolt) nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme (összeg) alapján köteles a
tagdíj összegét megállapítani és levonni, az érintett magánnyugdíjpénztárnak a tárgyhónapot (az elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig bevallani és megfizetni. A központosított illetményszámfejtési rendszerbe tartozó központi költségvetési és a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szervek esetében a tagdíjbevallás és -fizetés határideje a tárgyhónapot (az elszámolt hónapot) követő hónap 20. napja. A 24. § (5) bekezdése alapján történő elszámolásra tekintettel a tagdíjat a pénztártagság tényének igazolását (dokumentálását) követő hónap 12. napjáig, illető-
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megfizetni.”

Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

47/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 129. § -ában a Tbj. 51/A. §-át új (7)
bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
„(7) Az (1) bekezdéstől eltérően a magán-nyugdíjpénztári tagságából eredő tagdíjfizetési kötelezettségére vonatkozó tagdíjbevallást (önellenőrzést) az egyéni vállalkozó, az 5. § (3) bekezdése, valamint az 56/A. § szerint kötelezett a PSZÁF által közzétett, a tagdíjbevallásra rendszeresített nyomtatványon is teljesítheti. A PSZÁF meghatározza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és formáját, továbbá gondoskodik arról, hogy azok a kötelezettek számára megfelelő helyen
és időben álljanak rendelkezésre.”

Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

47/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 129. § -ában a Tbj. 51/B. § módosítását
javasolja:
/129. § A Tbj. az 51. § után a következő 51/A. és 51/B. §-sal egészül ki:/
„51/B. § (1) A magánnyugdíjpénztár a bevallás és a befizetés adatait bevallási, befizetési időszakonként felülvizsgálja, a tagdíjtartozást, -túlfizetést kimutatja, a bevallás elmulasztásának vagy hibás, hiányos benyújtásának tényét megállapítja, és szükség esetén a kötelezettel egyeztetést kezdeményez. A felülvizsgálat megállapításainak megfelelően
a) a bevallás elmulasztása esetén a bevallásra előírt határidőt követő második hónap 15-éig a bevallás pótlására,
b) a hibás vagy hiányos bevallás esetén a bevallás beérkezését magában foglaló negyedévet követő
második hónap 15-éig a hiba, hiányosság kijavítására,
c) tagdíjtartozás esetén a bevallás beérkezését magában foglaló negyedévet követő második hónap
15-éig [60 napon belül] a tartozás és a késedelmi pótlék megfizetésére
a felszólítás átvételét követő [8]15 napos határidő kitűzésével szólítja fel a kötelezettet, ha kötelezettségének a felszólító levél kiküldéséig nem tett eleget.
(2) Ha a kötelezett az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott kötelezettségének határidőben
vagy az adóhatósági ellenőrzés kéréséig sem tesz eleget, a magánnyugdíjpénztár – az elmulasztott, a
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– ellenőrzést kér az állami adóhatóságtól. Az ellenőrzések lefolytatását a pénztár negyedévente, a
bevallás beérkezését, illetőleg – a bevallás elmulasztása esetén – a bevallásra előírt határidőt követő
negyedév végéig kezdeményezi az adóhatóságnál.
(3) Ha a kötelezett az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget és
a tagdíjtartozás összege az 5000 forintot meghaladja, a magánnyugdíjpénztár – a pénztártag egyidejű értesítése mellett – kezdeményezi az állami adóhatóságnál az adóhatósági megkeresés időpontjában fennálló tagdíjtartozás és késedelmi pótlék összegének behajtását, a végrehajtási eljárás megindítását. Amennyiben a tagdíjtartozás összege a késedelmi pótlékkal együtt az 5000 forintot nem haladja meg, a tartozás rendezésére a magánnyugdíjpénztár a foglalkoztatót évente egy alkalommal
felszólítja. Az adóhatósági megkereséseket a pénztár negyedévente, a bevallás beérkezését követő
negyedév végéig küldi meg az állami adóhatóságnak. A pénztártagsági jogviszony Mpt. 23. § (1)
bekezdése szerinti megszűnése esetén az adóhatósági végrehajtást a kötelezettre irányadó (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő 30 napon belül kell kezdeményezni.
(4) A magánnyugdíjpénztár behajtási, végrehajtási eljárást az általa nyilvántartott, lejárt esedékességű és végrehajtható okiraton alapuló tartozásra kezdeményezhet. A magánnyugdíjpénztár megkeresése az Art. 145. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján végrehajtható okiratnak minősül.
(5) A tagdíjkövetelést a magánnyugdíjpénztár a felszámolás során hitelezői igényként érvényesíti. A
hitelezői igény benyújtása akkor mellőzhető, ha a felszámolási eljárás kezdeményezését közvetlenül
megelőzően az adóhatóság által lefolytatott eredménytelen végrehajtási eljárás megállapításai szerint valószínűsíthető, hogy a pénztár követelésének a nyilvántartásba vételéért fizetendő összeget
elérő megtérülése sem várható. A felszámolási eljárás során a pénztár a követelésről nem mondhat
le, ha ezt megelőzően a tagdíjtartozás végrehajtását – az 5000 forintot meg nem haladó tartozás kivételével – az adóhatóságnál nem kezdeményezte.
(6) A felszámolási eljárás, végelszámolás alatt álló foglalkoztatónál [záró magán-nyugdíjpénztári
tagdíjbevallását a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény
záró adóbevallásra vonatkozó rendelkezései szerint kell teljesíteni. A záró magánnyugdíjpénztári bevallás benyújtását követően] az állami adóhatóság az Art. 92. § (4) bekezdése
szerinti ellenőrzés[t]e [végez] során a tagdíj-kötelezettséget is vizsgálja.
(7) Ha a magánnyugdíjpénztár a foglalkoztató tagdíjbefizetését érintő felülvizsgálat során megállapítja, hogy a tagdíj, a késedelmi pótlék, az önellenőrzési pótlék és a bírság számlán tartozás és túlfizetés is mutatkozik, az egyes számlák közötti rendezés, átvezetés érdekében – a tartozás rendezésére történő felszólítással egyidejűleg – nyilatkozatra szólítja fel a befizetésre kötelezettet. Ha a foglalkoztató a pénztár felszólítására az adott határidőn belül nem válaszol, a pénztár jogosult az egyik
számlán lévő túlfizetést a másik számlán lévő tartozás rendezésére átvezetni.
(8) Az (1) és (7) bekezdésben meghatározott írásbeli felszólítás kézbesítésére a hivatalos iratok
kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(9) Az adóhatósági megkeresések részletes szabályait kormányrendelet határozza meg.
(10) Ha a pénztártag tagsági jogviszonya az Mpt. 23. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az adóhatósági eljárás lezárása előtt megszűnik, a megkereső magánnyugdíjpénztár az átlépés időpontjáról és
a hatósági eljárásban a megkereső helyébe lépő jogosult pénztár adatairól 3 munkanapon belül értesíti az állami adóhatóságot.
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visszalépése miatt már nem áll fenn, a pénztártagsági jogviszony idejére járó, meg nem fizetett tagdíj, bírság, pótlék összege tekintetében a pénztár nyilatkozata alapján, az általa kezdeményezett ellenőrzési, behajtási, végrehajtási eljárást az állami adóhatóság a Nyugdíjbiztosítási Alap javára folytatja le. Ez esetben a magánnyugdíjpénztár a visszalépett tag egyéni számláján a tagsági jogviszony
megszűnése napján nyilvántartott követelés tagdíjkiegészítéssel csökkentett összegét utalja át a 45.
§ (4) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.” „

Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

48/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat fejezet száma módosítását javasolja:
„[XI.] IX. FEJEZET
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43/3.
pontjaiban foglaltakkal.

(110. sz. jav. - újszám),

48/2.

(110. sz. jav. - szám),

Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

48/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat fejezet száma módosítását javasolja:
„[XII.]X. Fejezet
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43/3. (110. sz. jav. - újszám), 48/1. (110. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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48/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
„(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) bekezdésének jb) alpontja, 1. számú mellékletének 8.16. pontjában a „sor-” szövegrész.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/3. (99. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

50/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. § (3) bekezdését új á) ponttal javasolja kiegészíteni:
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szja tv./
„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 l) pontban foglalt rendelkezés bármely a kihirdetést megelőző
időszakban is alkalmazható.”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

50/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. § (3) bekezdés i) pont módosítását
javasolja:
/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szja tv./

- 46 „i) 49/B. §-a (6) bekezdésének d) pontjában a „(9) bekezdés[é]ben” szövegrész helyébe a „(9)-(10)
bekezdés[é]ben” szövegrész,”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

50/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. § (3) bekezdés p) pont módosítását
javasolja:
/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szja tv./
„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,”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

50/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. § (3) bekezdését új y) ponttal javasolja kiegészíteni:
/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szja tv./
„y) 3. számú melléklete II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 6. pontjában, a IV. A
járművek költsége fejezet 3. pontjában, a 11. számú melléklete III. A járművek költsége fejezet 6.
pontjában a „3 Ft/km” szövegrész helyébe a „9 Ft/km” szövegrész,
lép, azzal hogy a cs) és az [y)] z) pontban foglalt rendelkezések 2005. január 1-jétől alkalmazhatóak; az l) pontban foglalt rendelkezés bármely a kihirdetést megelőző időszakban is alkalmazható.”

Indokolás: Lásd a T/17547/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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50/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. §-át új (9) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(9) E törvénynek az Szja 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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/7. (99. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

50/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. § (10) bekezdés módosítását javasolja:
„(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.”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

50/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. §-át új (11) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(11) Az e törvénynek az Szja tv. 1. számú mellékletének új 7.17. alpontját megállapító rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezését 2005. január 1-jétől lehet alkalmazni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/8. (99. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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51/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. §-át új (14)-(16) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
„(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-jétől 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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/1. (101. sz. jav. - ),16/1. (101. sz. jav. - ), 63/6. pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

51/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. §-át új (14)-(15) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
„(14) Az Szja 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. §-ának 2006. január 1-jén hatályos (7) bekezdése a 2004. és 2005. évben is
alkalmazható.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 0/5.
foglaltakkal.

(99. sz. jav. - ),

10/3.

(99. sz. jav. - ),

pontjaiban

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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52/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17547/34. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 52. pontja ) a törvényjavaslat 161. § (2) bekezdésben az Szja tv. 65. § (4)
bekezdés módosítását javasolja:
/(2) 2007. január 1-jével az Szja tv. 65. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(4) A kamatból származó bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 10 százalék. Nem
kell az adót megfizetni a kamatból származó jövedelemnek az 50 ezer forintot meg nem haladó része után, ha a kamatból származó összes jövedelem a 250 ezer forintot nem éri el.”

Indokolás: Lásd a T/17547/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

52/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 161. § (3) bekezdésben az Szja tv. 65.
§ (8) bekezdés módosítását javasolja:
„(3) 2007. január 1-jével az Szja tv. 65. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kifizető által juttatott [K]kamatból származó jövedelem után az adót – kivéve, ha a magánszemély nyilatkozata alapján azt nem kell megfizetni – a kifizető állapítja meg, vonja le és fizeti
meg. Nyereménybetét esetén az adókötelezettség az előzőek szerint terheli a kifizetőt a nyereményalap összege után. [A kifizető eltekint az adó levonásától, ha a magánszemély a kifizetést (jóváírást) megelőzően nyilatkozik arról, hogy kamatból származó jövedelme az 50 ezer forintot
még nem érte el. A kifizető az adóévben mindaddig a magánszemély nyilatkozata alapján jár
el, amíg a magánszemély e nyilatkozatot a jövőben esedékes kifizetések, jóváírások tekintetében vissza nem vonja. A kifizető a magánszemély nyilatkozatától függetlenül köteles az adót
levonni, ha az általa kifizetett, jóváírt kamatból származó jövedelem az 50 ezer forintot elérte.] A kifizető – ha [a] törvény rendelkezéséből más nem következik – az adóévet követő január 31éig a magánszemély adóazonosító jelének feltüntetésével adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak
az általa kifizetett, jóváírt kamatjövedelemről és a levont adóról. A magánszemélynek nem kell a
kamatból származó jövedelmét bevallania, ha annak összege az 50 ezer forintot nem haladja meg és
tőzsdei ügyletből származó bevételt nem szerzett. A kamatból származó jövedelemmel összefüggő
adókötelezettségek teljesítésének részletes eljárási szabályait az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet állapítja meg.”"
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/1. (100. sz. jav. - ),53/2. (100. sz. jav. - ),53/3. (100. sz.
jav. - ),53/4. (100. sz. jav. - ),63/5. (100. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
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53/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 161. § (5) bekezdésben az Szja tv.
67/A. § (8) bekezdés módosítását javasolja:
/(5) Az Szja tv. 2007. január 1-től a következő 67/A. §-sal és a § előtti címmel egészül ki:/
„(8) Az árfolyamnyereség, a járulékos költség és egyebek tekintetében értelemszerűen az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések, valamint a tőzsde működési rendjét
meghatározó szabályozások az irányadóak, azzal, hogy a magánszemély a 2006. december 31-én
tulajdonában lévő értékpapírok átruházása esetén a szerzési érték tekintetében választhatja a 2006.
év utolsó kereskedési tőzsdenapjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (100. sz. jav. - ),53/2. (100. sz. jav. - ),53/3. (100. sz.
jav. - ),53/4. (100. sz. jav. - ),63/5. (100. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 161. §-át új (6) bekezdéssel - az Szja
tv. 80. § g) pontját érintően - kiegészítését javasolja:
„(6) Az Szja tv. 80. §-a kiegészül a következő g) ponttal:
/Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben meghatározza/
„g) a kamatból származó jövedelemmel összefüggő adókötelezettségek teljesítésének részletes eljárási szabályait.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (100. sz. jav. - ),53/1. (100. sz. jav. - ),53/3. (100. sz.
jav. - ),53/4. (100. sz. jav. - ),63/5. (100. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 161. § (6) bekezdés módosítását javasolja:
„[(6)](8) A (7) bekezdés rendelkezése alapján
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megkötött betét, folyószámla, bankkártya és takarékbetét szerződések esetén a 2006. december 31ét követően induló első teljes kamatperiódusra [2007. január 1-jét követően elsőként] jóváírt (kifizetett) [kamat kifizetését, jóváírását követő] kamatra[kifizetésre, jóváírásra] kell először alkalmazni[.];
b) [A]az Szja tv. 65. §-ában említett értékpapír esetén az Szja tv. 65. §-ának e törvénnyel módosított
(4) bekezdését az értékpapír 2006. december 31-ét [2007 január 1-jét] követő megszerzése esetén
kell alkalmazni[.];
c) [A]az Szja tv. 65. § (1) bekezdés i) pontjában említett maradékjogból és lejárati szolgáltatásból
származó jövedelemre az Szja tv. 65. §-ának e törvénnyel módosított (4) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a biztosítási szerződés megkötése 2006. december 31-ét követően történt[.];
d) az a)-c) pontokban nem említett esetekben – feltéve, hogy a kamatbevétel keletkezésének alapjául szolgáló ügyletet, szerződést 2006. december 31-éig megkötötték – az ügylet, szerződés alapján a
2006. december 31-ét követően elsőként megszerzett bevételre az Szja tv. 65. §-ának a 2006. december 31-én hatályos (4) bekezdését kell alkalmazni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (100. sz. jav. - ),53/1. (100. sz. jav. - ),53/2. (100. sz.
jav. - ),53/4. (100. sz. jav. - ),63/5. (100. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 161. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
„(7) E §-nak az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit a (8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a 2007. január 1. napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (100. sz. jav. - ),53/1. (100. sz. jav. - ),53/2. (100. sz.
jav. - ),53/3. (100. sz. jav. - ),63/5. (100. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

54/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 162. § (4) bekezdését új j) ponttal javasolja kiegészíteni:
/(4) E törvény hatálybalépésével/
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JÁRMŰVEK” szövegrész helyébe a „IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,
JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK” szövegrész
/lép./

Indokolás: Lásd a T/17547/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

54/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 163. § módosítását javasolja:
„163. § (1) E törvény kihirdetésének napján
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) az alábbi preambulummal egészül ki:
„Az Országgyűlés az egyszerűsített adómegállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében
azon kisvállalkozások számára, amelyeknél az általános szabályok szerint történő adóztatás tevékenységük jellege miatt nehézségekbe ütközne, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból
eredő szempontok érvényesítése céljából a következő törvényt alkotja:
(2) E törvény kihirdetését követő 5. napon
1. az Eva tv. 2. § (2) bekezdésének e) pontjában az „a szövetkezet” szövegrész helyébe az „a szövetkezet és a lakásszövetkezet” szövegrész, és h) pontjában az „az ügyvédi iroda” szövegrész helyébe az „az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda” szövegrész,
2. az Eva tv. 4. § (2) bekezdésében az „A korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az
erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, és a szabadalmi ügyvivői iroda”
szövegrész helyébe az „A korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az
erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és a
közjegyzői iroda” szövegrész,
3. az Eva tv. 10. § (3) bekezdésében az „Az adóalany december 20-áig az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon jelentheti be az állami adóhatóságnak, hogy a következő adóévben adókötelezettségeit már nem az adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni.” szövegrész helyébe az „Az adóalany december 20-áig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelentheti be az
állami adóhatóságnak, hogy a következő adóévben adókötelezettségeit már nem az adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, azzal, hogy e bejelentését az adózó az említett
időpontig írásban visszavonhatja.” szövegrész
lép.
(3) E törvény hatálybalépésének napján
[4.] 1. az Eva tv. 11. § (3) bekezdésének a) pontjában az „az adóalanyiság megszűnését követő 45.
nap;” szövegrész helyébe az „az adóalanyiság megszűnését követő 30. nap;” szövegrész,
[5.] 2. az Eva tv. 11. § (4) bekezdésében az „Az adóalany az adóév első három negyedévére negyedévenként az adóelőleget megállapítja, valamint az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget az adóévre vonatkozó bevallásában bevallja.” szövegrész helyébe az „Az adóalany az adóév el-

- 53 ső három negyedévére negyedévenként az adóelőleget megállapítja és bevallja. Az egyéni vállalkozó adóalanynak a bevallásában az adatokat forintban kell feltüntetnie, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság bevallásában az adatokat az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően szerepelteti.” szövegrész,
[6.] 3. az Eva tv. 12. § (4) bekezdésében az „– az adóévben már megfizetett adóelőlegek beszámításával –” szövegrész helyébe az „– az adóévben már bevallott adóelőlegek beszámításával –” szövegrész,
[7.] 4. az Eva tv. 17. § (5) bekezdésében az „Az egyéni vállalkozó adóalany – a (3) bekezdésben
foglaltaktól függetlenül – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 49/B. §-ának
(11) és (14) bekezdését, vagy 13. számú mellékletének 14. pontját alkalmazza, ha az e törvény szerinti adóalanyiság bejelentésének adóévében vagy azt megelőzően igénybe vette a kisvállalkozói
kedvezményt, illetve kisvállalkozások adókedvezményét.” szövegrész helyébe az „Az egyéni vállalkozó adóalany – a (3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 49/B. §-ának (5), (11), (14) és (16) bekezdését, vagy 13. számú mellékletének 14. pontját alkalmazza, ha az e törvény szerinti adóalanyiság bejelentésének adóévében vagy
azt megelőzően a 49/B. § (6) bekezdés g) pontja szerinti kedvezményt, a kisvállalkozói kedvezményt, illetve a kisvállalkozások adókedvezményét vette igénybe, vagy fejlesztési tartalékot képzett.” szövegrész,
[8. az Eva tv. 17. § (7) bekezdésében az „a változás bejelentésével” szövegrész helyébe az „az
adóévre vonatkozó eva bevallás benyújtásával” szövegrész,
9.] 5. az Eva tv. 19. § (1) bekezdésében az „Az adózó azonban – választása szerint – nem alkalmazza a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.)
16. § (1) bekezdése c) pontjának cf) alpontjában foglaltakat, ha adóalanyisága időszaka alatt a Tao.
8. §-a (1) bekezdésének u) pontja rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének kötelezettsége.” szövegrész helyébe az „Az adózó azonban – választása szerint – nem alkalmazza a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao.) 16 § -a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, ha az adóalanyisága időszaka alatt a rendelkezés megfelelő alkalmazásával nem terhelné adófizetési kötelezettség,
valamint a 16. § (1) bekezdése c) pontjának cf), ch) alpontjában foglaltakat, ha adóalanyisága időszaka alatt a Tao. 8. § (1) bekezdése u) és v) pontjai rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával
nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének kötelezettsége. Az az adózó, aki e bekezdés
szerinti lehetőséggel élt, de a feltételeknek nem felel meg, a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó eseményt követő első eva bevallásában vallja be.”
szövegrész [,
„10. az Eva tv. 22. § (8) bekezdésében az „az eva bevallása részeként vallja be” szövegrész helyébe az „havi bontásban, az adózás rendjéről szóló törvény 31. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott adattartalommal az adóév első három negyedévéről benyújtott adóelőlegre vonatkozó bevallásában, a negyedik negyedévre megállapított járulékokat és az egészségügyi
hozzájárulást az éves adóbevallása részeként vallja be, továbbá az adóalany, aki a 19. § (1)
bekezdése szerinti lehetőséggel élt, de a feltételeknek nem felel meg, a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó eseményt követő első eva bevallásában vallja be.” szövegrész,”]
lép [, azzal, hogy e bekezdés 1., 2., és 3. pontjainak rendelkezései a kihirdetés napján lépnek
hatályba].
(4) E törvény kihirdetését követő 5. napon
1. Az Eva tv.) 2.§ (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/(3) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet
megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben/
„c) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem volt kötelezett a különbözet szerinti adózásra, vagy az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására;
nem értékesített az általános forgalmi adóról szóló törvény 10. számú melléklete szerinti terméket;”
2. Az Eva tv. 2. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- 54 /(5) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha/
„d) az adóévben nem értékesít az általános forgalmi adóról szóló törvény 10. számú melléklete szerinti terméket;”
(5) E törvény hatálybalépésének napján
1. Az Eva tv. 3. §-ának (1) bekezdésének i) pontja hatályát veszti.
2. Az Eva tv. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A számlában, egyszerűsített számlában az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az
adott termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra meghatározott adómértéknek megfelelő általános forgalmi adót kell áthárítani. Az általános forgalmi adóról szóló törvény területi hatályán kívüli,
illetve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adómentes termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kibocsátott bizonylaton az adóalany az „Áfa-törvény területi hatályán kívüli”, illetve a „Mentes az adó alól” kifejezést tünteti fel. ”
3. Az Eva tv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adóalany e törvény szerinti adókötelezettségén túl köteles
a) a termékimport,
b) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint Közösségen belülről történő termékbeszerzésnek minősülő beszerzés, valamint
c) az általános forgalmi adóról szóló törvény 40.§-ának (11) bekezdésében foglaltak fennállása
esetén az általános forgalmi adót megfizetni.
Az adóalany a Közösség másik tagállamából történő beszerzései tekintetében az általános forgalmi
adóról szóló törvény 7/A.§ (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott személyekkel, szervezetekkel esik egy tekintet alá.”
4. Az Eva tv. 22. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a Tbj.
29/A. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott járulékalap után fizetendő járulékot és az
egészségügyi hozzájárulást havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az adózás rendjéről szóló törvény 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. A Tbj. 29. §-ának (6) bekezdésében említett egyéni vállalkozó
a Tbj. 29/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott járulékalap után fizetendő járulékot és az
egészségügyi hozzájárulást negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az
adózás rendjéről szóló törvény 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgynegyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a baleseti járulékot az eva adóalap 10 százaléka után évente, az adóévet követő hó 12.
napjáig fizeti meg és az éves eva bevallásában vallja be.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/4. (122. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

54/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 164. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„164. § (1) E törvénynek az áfa-törvényt módosító rendelkezéseit – az (5)-[(9)](10) bekezdésekben
foglaltak figyelembevételével – azokban az esetekben kell először alkalmazni, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jog a hatálybalépést követően keletkezik.”

- 55 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/6. (107. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

54/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 164. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 7. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 8. §a (6) bekezdésének második mondata, 16. §-ának (17) bekezdése, 24. §-ának (3) bekezdése, [32. §-a
(1) bekezdésének g) pontja,] 38. §-ának (4) és (6) bekezdése, 66/A. §-a, valamint 64/B. §-a hatályát veszti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/5. (105. sz. jav. - ),26/6. (105. sz. jav. - ),28/2. (105. sz.
pontjaiban foglaltakkal.

jav. - ),55/1. (105. sz. jav. - ),55/3. (105. sz. jav. - ),74/1. (105. sz. jav. - )

Indokolás: Lásd a T/17547/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

54/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 164. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 7. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 8. §a (6) bekezdésének második mondata, 16. §-ának (17) bekezdése, 24. §-ának (3) bekezdése, 32. §-a
(1) bekezdésének g) pontja, 38. §-ának (4) és (6) bekezdése, [66/A. §-a,] valamint 64/B. §-a hatályát veszti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (106. sz. jav. - ),28/3. (106. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 164. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

- 56 „(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 40. § (4) bekezdésében a „7.§ (2) bekezdés c)-d) pontjában” szövegrész helyébe a „7.§ (2) bekezdés c) pontjában” szövegrész lép, valamint az „, illetve az adóraktárból szabad forgalomba bocsátással a terméket kitárolja”” szövegrész
hatályát veszti, valamint az áfa-törvény 32.§ (1) bekezdésének e) pontjában a „a 14.§ (2) bekezdése
szerinti termékértékesítés után a 40.§ (7) bekezdése alapján,” szövegrész, az áfa-törvény 62.§ (2)
bekezdés 1. pontjában az „ideértve a jogszabály vagy hatósági határozat minősítése szerinti hulladékot is, de” szövegrész hatályát veszti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/5. (105. sz. jav. - ),26/6. (105. sz. jav. - ),28/2. (105. sz.
jav. - ),54/4. (105. sz. jav. - ),55/3. (105. sz. jav. - ),74/1. (105. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/2. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 164. § (4) bekezdés módosítását javasolja:
„(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 4/A. § (2) bekezdésében az „illetékről
szóló 1990. évi XCIII. törvény harmadik részében” szövegrész helyébe az „illetékről szóló 1990.
évi XCIII. törvény harmadik részében, továbbá az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi
LXXXV. törvényben” szövegrész, a 32. § (1) bekezdés utolsó albekezdésében az „a)-g) pontok”
szövegrész helyébe az „a)-f) pontok”, a 35. § (1) bekezdés a) pontjában az „a) és c) pontja” szövegrész helyébe az „a) pontja”, a 35. § (1) bekezdés c) pontjában a „d, f)-g) pontjai” szövegrész helyébe a „d) és f) pontjai”, a 36.§ (1) bekezdésének bc) pontjában a „32. § (1) bekezdésének c), e)-g)
pontjai” szövegrész helyébe a „32. § (1) bekezdésének e)-f) pontjai” szövegrész, a 46. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában a „személygépkocsit” szövegrész helyébe a „személygépkocsit, vagy regisztrációs adó köteles motorkerékpárt” szövegrész, a 48. §-ának (7) bekezdésében „a PHARE, az
ISPA, illetve a SAPARD forrásból” szövegrész helyébe „a PHARE, SAPARD forrásból, illetve –
az ISPA projektként indult Kohéziós Alap esetén – Kohéziós Alapból, illetve Strukturális Alapból”
szövegrész lép.”

Indokolás: Lásd a T/17547/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a
Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

55/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 164. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

- 57 „(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény [32. § (1) bekezdés utolsó
albekezdésében az „a)-g) pontok” szövegrész helyébe az „a)-f) pontok”, a ]35. § (1) bekezdés a)
pontjában az „„a) és c) pontja” szövegrész helyébe az „a) és g) pontja”, a 35. § (1) bekezdés c)
pontjában a „d, f)-g) pontjai” szövegrész helyébe a „d) és f) pontjai”, a 36.§ (1) bekezdésének bc)
pontjában a „32. § (1) bekezdésének c), e)-g) pontjai” szövegrész helyébe a „32. § (1) bekezdésének
e)-[f)]g) pontjai” szövegrész, a 40. § (1) bekezdésében a „(2)-(10) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(2)-(10) és (12) bekezdésekben” szövegrész, a 46. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában a
„személygépkocsit” szövegrész helyébe a „személygépkocsit, vagy [regisztrációs adó köteles]regisztrációsadó-köteles motorkerékpárt” szövegrész, a 48. §-ának (7) bekezdésében „a
PHARE, az ISPA, illetve a SAPARD forrásból” szövegrész helyébe „a PHARE, SAPARD forrásból, illetve – az ISPA projektként indult Kohéziós Alap esetén – Kohéziós Alapból, illetve Strukturális Alapból” szövegrész lép.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/5. (105. sz. jav. - ),26/6. (105. sz. jav. - ),28/2. (105. sz.
jav. - ),54/4. (105. sz. jav. - ),55/1. (105. sz. jav. - ),74/1. (105. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/4. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17547/37. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 55. pontja ) a törvényjavaslat 164. § (9) bekezdés helyébe a következő
rendelkezést javasolja
„(9) [Az áfa-törvénynek e törvénnyel megállapított 38. §-át és 3. számú mellékletét a 2005. december 31. napját követő beszerzések esetén kell először alkalmazni azzal, hogy e törvény hatálybalépését követően az államháztartási támogatás utáni arányosítási kötelezettség megszűnése miatt az áfa-törvény 39. §-ának (1) bekezdése szerinti utólagos módosítás nem alkalmazható.] Az e törvény hatálybalépését megelőző áfa-törvény 38. § (4)-(6) bekezdései hatálya alá tartozó adóalanyok, az államháztartási támogatás utáni arányosítással összefüggésben, adólevonási jogukat 2004. május 1-jétől gyakorolhatják.”

Indokolás: Lásd a T/17547/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 164. §-át új (10)-(12) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

- 58 „(10) Az áfa-törvény 1. számú melléklete II. részének e törvénnyel megállapított 18. pontja e törvény kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit - a (11) bekezdésben foglalt
eltérésekkel - azokban az esetekben kell először alkalmazni, melyekben az adófizetési kötelezettség
2006. január 1. napjától kezdődően keletkezik.
(11) Amennyiben az áfa-törvény 16. §-ának (14) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség e
törvény kihirdetésének napját követően, de még 2005-ben keletkezik, és az előfizetéses időszak
kezdőnapja 2005. december 31. napját követi, az áfa-törvény 1. számú melléklete II. részének e törvénnyel megállapított 18. pontjának rendelkezéseit már alkalmazni kell. Amennyiben az előfizetéses időszak kezdőnapja 2006. január 1. napját megelőzi, zárónapja pedig 2005. december 31. napját
követi, az esedékes időszaknak a 2006. január 1. napját megelőző részére az áfa-törvénynek a (10)
bekezdés szerinti hatálylépés napját megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti adómértéket
kell időarányosan alkalmazni.
(12) A áfa-törvény e törvény 8. számú mellékletével megállapított 1. számú melléklete I. része 37.
pontjának és II. része 17. pontjának rendelkezéseit azon termékértékesítésekre kell először alkalmazni, melyek esetében az adófizetési kötelezettség 2006. július 1. napjától kezdődően keletkezik,
ezzel egyidejűleg az áfa-törvény 1. számú melléklete I. része 37/A. pontja és a II. része 18. pontja
hatályát veszti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67/1. (113. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 164. §-át új (10) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(10) Az áfa-törvénynek e törvénnyel megállapított 7/A. § (8) bekezdése a 2004. december 31. napját követően keletkező adófizetési kötelezettség esetén is alkalmazható.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/3. (107. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/7. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 164. §-át új (10) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
„(10) Az áfa-törvény 1. számú melléklete II. részének e törvénnyel megállapított 17. pontja e törvény kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit - a (11) bekezdésben foglalt
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2006. január 1. napjától kezdődően keletkezik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/9. (95. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55/8. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/17547/37. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 55. pontja ) a törvényjavaslat 164. §-át új (10) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
„(10) A áfa-törvénynek e törvénnyel megállapított 8. számú melléklete I. részének 37. sorát és II.
részének 17. sorát a 2005. december 31. napját követő időszakra vonatkozó előfizetésekre kell először alkalmazni.”

Indokolás: Lásd a T/17547/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55/9. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 164. §-át új (11) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
„(11) Amennyiben az áfa-törvény 16. §-ának (14) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség e
törvény kihirdetésének napját követően, de még 2005-ben keletkezik, és az előfizetéses időszak
kezdőnapja 2005. december 31. napját követi, az áfa-törvény 1. számú melléklete II. részének e törvénnyel megállapított 17. pontjának rendelkezéseit már alkalmazni kell. Amennyiben az előfizetéses időszak kezdőnapja 2006. január 1. napját megelőzi, zárónapja pedig 2005. december 31. napját
követi, az esedékes időszaknak a 2006. január 1. napját megelőző részére az áfa-törvénynek a (10)
bekedés szerinti hatálylépés napját megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti adómértéket kell
időarányosan alkalmazni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/7. (95. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 166. §-át új (2) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv. 6. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/5. (123. sz. jav. - ),28/7. (123. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 166. §-át új (2) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv. 15. §-ában a „2003. augusztus 30-i” szövegrész helyébe a „2004. május 1-jei” szövegrész lép.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/6. (126. sz. jav. - ),74/2. (126. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„167. § (1) A Jöt. e törvénnyel megállapított 7. §-ának 25. pontja, 10. §-ának (3) bekezdése, 26. §-a
(3) bekezdésének f) pontja, 34. §-ának (3) bekezdése, 39. §-ának (6) bekezdése, 40. §-ának (12) bekezdése, 43. §-ának (8) bekezdése, 58. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontja, 69. §-ának (1) bekezdése, 78. §-ának (9) bekezdése, 82. §-ának (5) bekezdése, 104. §-a (4) bekezdésének a) pontja, 110. §ának (13) bekezdése, 111. §-ának (7) bekezdése, 114. §-a (2) bekezdésének f) pontja és 122. §-ának
a)-c) és i) pontja, valamint e törvény 169-170. §-a és 13. számú melléklete e törvény kihirdetésének
napján lép hatályba.”
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sz. jav. - ),32/1. (112. sz. jav. - ),32/2. (112. sz. jav. - ),55/14. (112. sz. jav. - ),55/15. (112. sz. jav. - ),55/16. (112. sz. jav. ),55/17. (112. sz. jav. - )

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 167. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
„(2) A Jöt. e törvénnyel megállapított [20. §-a (2) bekezdése, ]35. §-a (1) bekezdés[e]ének f) pontj[ának]a[ a jövedéki termék adófelfüggesztéssel és adózottan történő kitárolásával kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezése, valamint 40. §-ának (9) bekezdése
2007. január 1-jén]2006. július 1-jén lép hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57/1. (127. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/14. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 167. §-át új (3) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(3) A Jöt. e törvénnyel megállapított 7. §-a 1. pontjának j) alpontja és a § 37. pontja, 11. §-a (1)
bekezdésének e) pontja, 52. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontja, 58. §-a (1) bekezdésének b) pontja
2007. július 1-jén lép hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (112. sz. jav. - ),28/10. (112. sz. jav. - ),30/3. (112.
sz. jav. - ),32/1. (112. sz. jav. - ),32/2. (112. sz. jav. - ),55/12. (112. sz. jav. - ),55/15. (112. sz. jav. - ),55/16. (112. sz. jav. ),55/17. (112. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 167. §-át új (4) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (112. sz. jav. - ),28/10. (112. sz. jav. - ),30/3. (112.
sz. jav. - ),32/1. (112. sz. jav. - ),32/2. (112. sz. jav. - ),55/12. (112. sz. jav. - ),55/14. (112. sz. jav. - ),55/16. (112. sz. jav. ),55/17. (112. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/16. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 167. §-át új (6) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(6) A Jöt. 57. §-a, valamint 57/B. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „motorbenzin, illetve” szövegrész, valamint 57/C. §-ában az „57. § szerinti adókedvezmény (adólevonás, -visszaigénylés) a 2007.
június 30-áig, az” szövegrész 2007. július 1-jével hatályát veszti, egyidejűleg a Jöt. 57/B. § (1) bekezdésében az „57-57/A. § szerint” szövegrész helyébe az „57/A. § szerint” szövegrész lép.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (112. sz. jav. - ),28/10. (112. sz. jav. - ),30/3. (112.
sz. jav. - ),32/1. (112. sz. jav. - ),32/2. (112. sz. jav. - ),55/12. (112. sz. jav. - ),55/14. (112. sz. jav. - ),55/15. (112. sz. jav. ),55/17. (112. sz. jav. - )

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/17. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 167. §-át új(7) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(7) A Jöt. 57/A-57/C. §-ai 2008. január 1-jével hatályukat vesztik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/8. (112. sz. jav. - ),28/10. (112. sz. jav. - ),30/3. (112.
sz. jav. - ),32/1. (112. sz. jav. - ),32/2. (112. sz. jav. - ),55/12. (112. sz. jav. - ),55/14. (112. sz. jav. - ),55/15. (112. sz. jav. ),55/16. (112. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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57/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat új 168. § javasolja kiegészíteni:
„168. § A Jöt. e törvénnyel megállapított 20. §-a (2) bekezdésének a TKO 5. példánya megküldésére vonatkozó rendelkezését, valamint 40. §-a (9) bekezdésének rendelkezését az adóraktárengedélyes 2006. június 31-éig faxon vagy emailben teljesíti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/13. (127. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

59/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 174. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„174. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art. 22. § (1) bekezdés e) pontjában „– az
egyszerűsített vállalkozói adó alanyok kivételével –„ szövegrész, 143. § (1) bekezdésében az „,
adómérséklés” szövegrész, 144. §-ában a „47. §-ának” szövegrész, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 33. § (2) bekezdése hatályát veszti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/1. (114. sz. jav. - ),60/2. (114. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

60/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 174. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art. 85/A. § (4) bekezdés második mondatában az
„utólagos adómegállapítás keretében történt megállapításának” szövegrész helyébe az „utólagos, illetőleg soron kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának” szövegrész, 89. § (1) bekezdésének d) pontjában a „végzése” szövegrész helyébe „határozata” szövegrész, a 92. § (5) bekezdésében a „felülellenőrzést” szövegrész helyébe „ismételt ellenőrzést” szövegrész, a 116. § (2)
bekezdésében a „másodfokú adóhatóság” szövegrész helyébe „felettes adóhatóság” szövegrész,
124/A. § (2) bekezdésének utolsó mondatában a „visszatartásról rendelkező határozat” szövegrész
helyébe a „visszatartásról rendelkező végzés” szövegrész, a „költségekről rendelkező határozat”
szövegrész helyébe „költségekről rendelkező végzés” szövegrész, a 165. § (3) bekezdésében az
„Utólagos adóellenőrzés során megállapított adóhiány” szövegrész helyébe „Az adóhiány” szöveg-
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helyébe „hitelt érdemlően” szövegrész lép.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/1. (114. sz. jav. - ),60/2. (114. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

60/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 174. §-át új (4) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni:
„(4) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, adatszolgáltatási kötelezettségét a 2006. január 1-jét követően hatályos szabályok szerint teljesíti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/1. (114. sz. jav. - ),60/1. (114. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

60/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 175. §-sal - az 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés a) pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„175. § E törvény kihirdetésével egyidejűleg a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint változik:
/(5) E törvény alkalmazásában/
„a) munkaviszonyon: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszonyt, közszolgálati jogviszonyt,
közalkalmazotti jogviszonyt, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszonyt, a
biztosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszonyt, a hivatásos nevelő szülői jogviszonyt, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyát, - ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos
tanuló, hallgató tagját - fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonyát kell érteni,”„

Indokolás: Lásd a T/17547/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

60/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 175. §-sal javasolja kiegészíteni:
„175. § E törvénynek az Art. 72. §-ának új (4)-(5) bekezdéseit megállapító rendelkezése a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba. E rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Indokolás: Lásd a T/17547/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 177. § helyébe a következő rendelkezést
javasolja
177. § [Az Artmód. 63. §-ával megállapított Tbj. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyilvántartásra kötelezettek a 41. § (3) bekezdése szerinti adatokról az Art. 31. § (2)
bekezdésében meghatározott bevallásukban teljesítenek adatszolgáltatást az állami adóhatósághoz.”]
„177. § A Tbj. 44. §-ának – az Artmód. 63. §-ával megállapított – (1)-(2) és (4) bekezdése nem lép
hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47/1. (110. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 179. § módosítását javasolja:
„179. § Az Artmód. 8. § (1) bekezdése, [valamint] a 13. § (3) bekezdése, valamint az 54. § (2) bekezdése nem lép hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61/3. (120. sz. jav. - ),61/6. (120. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 180. §-sal javasolja kiegészíteni:
„180. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az előleg összegét a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, a tárgyév hetedik hónapja
20. napjáig bevallja és az állami adóhatóság által vezetett számlára ezzel egyidejűleg megfizeti.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61/2. (120. sz. jav. - ),61/6. (120. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 180. § módosítását javasolja:
„180. § (1) A törvény
a) hatálybalépésével egyidejűleg a Tbj. 4. §-a r) pontjának 1. alpontja a „megfizetésével, nyilvántartásával,” szövegrész után kiegészül „a bevallásban teljesítendő adatszolgáltatással,” szövegrésszel,
4. alpontjában az „51. §-ának” szövegrész helyébe az „51-51/B. §-ának” szövegrész lép, 5. §-a (1)
bekezdése d) pontjának „a keresetpótló juttatásban, munkanélküli-járadékban, vállalkozói járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, álláskeresést ösztönző juttatásban (a továbbiakban:
munkanélküli ellátásban) részesülő személy, továbbá az ellátások igénybevételének időtartamára az
a személy, akinek a” szövegrésze helyébe „az álláskeresési támogatásban részesülő személy, továbbá az ellátások igénybevételének időtartamára az a személy, akinek az álláskeresési járadék,” szövegrész lép, 8. §-a c) pontja „az ügyvéd” szövegrész után kiegészül „ , a közjegyző” szövegrésszel,
16. §-a [(1) bekezdés b) pontjának „egészségbiztosítási ellátások” szövegrésze helyébe az
„egészségügyi szolgáltatások”] (3) bekezdésének „o) és s) pontja” szövegrésze helyébe az „o), s)
és t) pontja” szövegrész lép, 21. §-a b) pontjának „szerint tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett” szövegrésze helyébe a „szerinti” szövegrész, 22. §-a (1) bekezdésének „a munkanélküli-ellátás” szövegrésze helyébe „az álláskeresési támogatás” szövegrész lép, 24. §-a (5) bekezdésének a „pótbevallás benyújtásával” szövegrésze helyébe „az 51. § (1) bekezdése szerint vallja be
és a bevallás benyújtásával” szövegrész lép, (7) bekezdésének a „(pótbevallásra)” szövegrésze helyébe a „(bevallásra)” szövegrész, a „(pótbevallás)” szövegrésze helyébe a „(bevallás)” szövegrész
lép, 26. §-a (2) bekezdésének „A munkanélküli-ellátásban” szövegrésze helyébe „Az álláskeresési
támogatásban” szövegrész lép, (3) bekezdése második mondatának „negyedévenként, a negyedévet
követő hónap 12. napjáig” szövegrésze helyébe „az 51-51/A. §-ban foglaltak szerint” szövegrész,
29/A. §-a (3) bekezdése második mondatának „az eva bevallásával” szövegrésze helyébe „a [harmadik negyedévre]november hónapra vonatkozó járulékbevallásával” szövegrész lép, 34. §-a (10)
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(2) bekezdésének az „s) pontja” szövegrésze helyébe az „s)-t) pontja” szövegrész lép, a bekezdésnek az „és a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér harminc százalékát,
illetőleg naptári napokra annak harmincad részét elérő jövedelemmel rendelkezik, köteles havonta,
az előzőekben meghatározott” szövegrésze helyébe „köteles havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes” szövegrész lép, 41. §-a (3) bekezdése k) pontjának a „munkanélküliellátás” szövegrésze helyébe az „álláskeresési támogatás” szövegrész lép, 45. §-ának (1) bekezdése
a „pénztártaggá válásától” szövegrész után a „, továbbá új biztosítási jogviszonya létesítésétől” szövegrésszel egészül ki, 53. § (1) bekezdésének „51. § (8) bekezdésének” szövegrésze helyébe „51. §
(7) bekezdésének” szövegrész lép, 56. § (3) bekezdésének „(51. § (7) bekezdés)” szövegrésze
„(51/B. § (3) bekezdés)” szövegrészre változik,
b) hatálybalépésével egyidejűleg az Eho. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjában az „(1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésének” szövegrész lép, a bekezdés g) pontja az „ügyvédnek”
szó után kiegészül a „ , közjegyzőnek” szóval,
c) kihirdetését követő 8. napon a Tbj. 24. §-a (1) bekezdése harmadik mondatának „természetbeni
juttatás értéke” szövegrésze helyébe „természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének
személyi jövedelemadóval növelt összege” szövegrész lép; e rendelkezést visszamenőlegesen 2005.
szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti
a) a törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Tbj. 4. §-a k) pontja 2. alpontjának „a foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított és a Magyar Köztársaság területén biztosítással járó jogviszonyban álló külföldi személy esetén” szövegrésze, 5. §-a (2) bekezdésének „– ide nem értve a
gazdasági társaságok társas vállalkozónak minősülő üzletvezetőit, ügyvezetőit –” szövegrésze, 26. §
(3) bekezdése negyedik mondatának „magába foglaló negyedévet” szövegrésze, 27. §-a (2) bekezdésének „a) vagy b) pontja” szövegrésze, 30. §-a (3) bekezdésének „az eva (eva előleg) megfizetésére és bevallására” szövegrésze, a bekezdés második mondata, 32. §-a, 42. §-a (4) bekezdésének „–
a TAJ-szám kivételével –” szövegrésze, a bekezdés utolsó mondata, 45. §-ának (2) bekezdése, valamint 48. §-a,
b) a törvény kihirdetését követő 8. napon a Tbj. 34. §-ának (3) bekezdése, 34. §-a (4) bekezdése első
mondatának „és (3)” szövegrésze, 35. §-ának (7) bekezdése,
c) 2006. november 1-jétől az Eho. 6-9. §-a, 11. §-ának (1) bekezdése.
(3) Nem lép hatályba az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról rendelkező 2004. évi CI. törvény 238. §-ának (1) bekezdése.
(4) A Tbj. 34. §-a (3) bekezdésének e törvény kihirdetését követő 8. napjáig hatályos rendelkezése
alapján megkötött megállapodások a törvény kihirdetését követő 6. hónap első napjával megszűnnek. A Tbj. 34. §-a (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése nem érinti a folyamatban lévő ellátásokat.
(5) Az e törvénnyel megállapított járulékokat a törvény hatálybalépését követő időszakra juttatott
(megszerzett) jövedelmek után kell megfizetni. [Az e törvénnyel megállapított Tbj. 39. §-ának
(3) bekezdését a törvény hatálybalépését követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni.] A
2005. évre benyújtott járulékbevallásokra a 2005. december 31-éig hatályos rendelkezéseket kell
alkalmazni. A magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallásával kapcsolatos, 2006. január 1. napját megelőző időtartamra vonatkozó pótbevallást, önellenőrzést a 2006. január 1-je előtt rendszeresített
nyomtatványokon vagy adatszerkezetben kell teljesíteni. Amennyiben a foglalkoztató az adott
magánnyugdíjpénztárhoz 10 főnél kevesebb pénztártag után kötelezett bevallásra, 2006-ban lehetősége van a tagdíjbevallás (önellenőrzés) PSZÁF által közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon történő teljesítésére.
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után terheli. A vállalkozói osztalékalap után a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a
2005. évre vonatkozóan megállapított vállalkozói osztalékalapra, a társas vállalkozás által a 2005ben kezdődő üzleti évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében – az említett
vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék, részesedés alapján – a kötelezettségek között kimutatott összegből a tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa részére 2006. december 31-éig kifizetett osztalék után – ideértve a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő jövedelmet is –
nem kell megfizetni.
[(6)](7) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető járulékok 2006. január 1-jét megelőző
bevallási időszakra vonatkozó bevallására az e törvény hatálybalépéséig hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni. A 2006. októberére esedékes tételes egészségügyi hozzájárulás megállapítására,
megfizetésére és bevallására a 2006. november 1-jéig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
[(7) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést visszamenőlegesen 2005. szeptember 1jétől kell alkalmazni.]
(8) Az állami adóhatóság a 2004. évi adatok alapján kifizetőnek, munkáltatónak minősülő adózók
adószámát, továbbá az Art. 16. §-a (3) bekezdésének a), b), e) és h) pontjaiban foglalt adatait – külön megállapodásban foglalt módon – átadja az OEP részére. Az adatok átadására a Tbj. 41. §-ának
(3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás fogadásához szükséges nyilvántartás létrehozása
érdekében kerül sor.”"
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43/4. (110. sz. jav. - ),43/5. (110. sz. jav. - ),43/6. (110. sz.
jav. - ),43/7. (110. sz. jav. - ),45/1. (110. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 181. §-sal javasolja kiegészíteni:
„181. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 46/B. §-ának – a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI.
törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991.
évi IV. törvény módosításáról rendelkező 2005. évi CV. törvény 15. §-ával megállapított – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyéni vállalkozó a vállalkozói járulékot az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap figyelembevételével havonta a tárgyhónapot követő hónap 12-éig fizeti meg az állami adóhatóságnak
úgy, hogy a járulékalap éves szinten – tekintettel a Tbj. 29. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra –
elérje legalább a minimálbér naptári évre számított összegét. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói járulékot az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint vallja be.”

Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 181. §-sal javasolja kiegészíteni:
181. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (7)
bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység, illetve
külön jogszabályban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggésben az építtető a következő személyes adatok szolgáltatására köteles az építési (létesítési) engedély kiadására hatáskörrel rendelkező elsőfokú építésügyi hatósághoz:/
„c) a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma, kivitelezési
jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály szerinti igazolása,
továbbá”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61/2. (120. sz. jav. - ),61/3. (120. sz. jav. - ) pontjaiban
foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17547/32. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 63. pontja ) a törvényjavaslat 182. § -ában az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi XXVI. törvény 73. § (3) bekezdés módosítását javasolja:
/182. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról rendelkező 2005. évi XXVI. törvény 73. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/
„(3) A társas vállalkozó a 2005. év első negyedévére vonatkozó vállalkozói járulékbevallási kötelezettségének [az Flt. 46/B. § (3) bekezdésének az e törvény hatálybalépéséig hatályos rendelkezése alapján ] az adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségével egyidejűleg tesz eleget.”

Indokolás: Lásd a T/17547/79. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja.
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63/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 183. §-sal javasolja kiegészíteni:
„183. § (1) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXII. törvény a
következő 51. §-sal egészül ki:
„51. § Ha az értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési vagy eladási jog alapítása tárgyában kötött
megállapodást 2005. augusztus 31-éig írásba foglalták, a magánszemély által a jog 2008. augusztus
31-éig történő gyakorlása révén megszerzett jövedelem társadalombiztosítási járulékkötelezettségét
a 2005. augusztus 31-éig hatályos rendelkezések szerint kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést visszamenőlegesen 2005. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.”

Indokolás: Lásd a T/17547/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú mellékletét új 1. ponttal - a
Szja tv. 1. számú melléklet 1.6. pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„1. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A szociális és más ellátások közül 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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/3. (99. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú mellékletét új 1. ponttal - a
Szja tv. 1. számú melléklet 2.5. pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„1. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„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);”

Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú mellékletét új 1. ponttal - a
Szja tv. 1. számú melléklet 2.6. pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„1. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:/
„2.6. a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás és a támogatásra,
valamint a lakástakarék-betétre fizett (jóváírt) kamat;”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (100. sz. jav. - ),53/1. (100. sz. jav. - ),53/2. (100. sz.
jav. - ),53/3. (100. sz. jav. - ),53/4. (100. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú mellékletét új 1. ponttal - a
Szja tv. 1. számú melléklet 2.7. pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„1. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 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);”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/1. (101. sz. jav. - ),16/1. (101. sz. jav. - ), 51/1. (101.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú mellékletét új 4. ponttal - a
Szja tv. 1. számú melléklet 7.7. pontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„4. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 7.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Egyéb 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;”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/5. (99. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet 4. pontban az Szja
tv. 1. számú melléklet új 7.17. alponttal javasolja kiegészíteni:
„4. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő 7.16. és 7.17. 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 származó jövedelmet[.];
7.17. az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére 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 keresetkiegészítést és
a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, megélhetési támogatás.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/7. (99. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet 6. pontban az Szja
tv. 1. számú melléklet 8.17. alpont módosítását javasolja:
„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 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;”„

Indokolás: Lásd a T/17547/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú mellékletét új 8. ponttal a Szja tv. 1. számú melléklet 8.30. alpontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„8. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.30. 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);
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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 minősül;”„

Indokolás: Lásd a T/17547/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet 8. pontban az
Szja tv. 1. számú melléklet 8.34. alpont helyébe a következő rendelkezést javasolja
[„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 viszszaszolgáltatja);
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. 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
vagy kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában
megszerzett bevétel.”„
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A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/12. Dr. Újhelyi István képviselő - kapcsolódva a T/17547/74. számú módosító javaslathoz (T/17547/78. sz. ajánlás 64. pontja ), valamint a Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot
új 3. számú melléklettel - az Szja tv. 6. számú melléklet I. pont b) alpontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„3. számú melléklet a 2005. ……törvényhez
„Az Szja tv. 6. számú mellékletének I. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények - kivéve a 0602 40 vámtarifa számú, rózsa oltva is - értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni, ha az az évi 250 ezer forintot nem haladja meg. Ha meghaladja, akkor az egész bevétel nem
számít őstermelői tevékenység bevételének, azonban - ha a magánszemélyt e tevékenységével öszszefüggésben, vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta - az ellenérték kifizetésére akkor
is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások.”„

Indokolás: Lásd a T/17547/92., 124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

67/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet módosítását javasolja:
„8. számú melléklet a 2005. évi … törvényhez
Az áfa-törvény 1. számú mellékletének I. részének 37. pontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg az 1. számú melléklet II. része a következő 17. ponttal egészül ki:
/I. Rész
A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre
Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/
„37. Térkép

4905 91
4905 99
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ex 4901
4902
4904
4905 91
4905 99
kivéve:
4902 10
ex 4902 90”
/II. Rész
Az ötszázalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre
Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám/
„17. Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); 4902
Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány)
18. Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); 4902 10
Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány) előfizetéses értékesítés keretében ex 4902 90”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55/5. (113. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/1. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/17547/41. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 70. pontja ) a törvényjavaslat 8. számú mellékletben az áfa-törvény 1.
számú melléklet I. rész 37. pont módosítását javasolja:
/I. Rész
A 15 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre
Sorszám
Megnevezés Vámtarifaszám/
„37. Folyóirat, kotta, térkép (az 1. számú melléklet II. rész 17. pontja szerinti termékek kivételével)
ex 4901
4902
4904
4905 91
4905 99
kivéve:
ex 4902 10
ex 4902 90”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (89. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/17547/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70/1. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/17547/41. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 70. pontja ) a törvényjavaslat 8. számú mellékletben az áfa-törvény 1.
számú melléklet II. rész 17. pont módosítását javasolja:
/II. Rész
Az ötszázalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre
Sorszám
Megnevezés Vámtarifaszám/
„17. Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány) előfizetéses értékesítés keretében;
ex 4902 10
Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány) előfizetéses értékesítés keretében ex 4902 90”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1. (89. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/1. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a T/17547/54. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 74. pontja ) a törvényjavaslat 8. számú mellékletben az áfa-törvény 1.
számú melléklet II. részét új 18. ponttal javasolja kiegészíteni:
„Az áfa-törvény 1. számú mellékletének I. részének 37. pontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg az 1. számú melléklet II. része a következő 17.-18. ponttal egészül ki:
/II. Rész
Az ötszázalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre
Sorszám
Megnevezés Vámtarifaszám/
„17. Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); 4902 10
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18. a hibrid (elektromos és Otto vagy dízelmotoros) meghajtású gépjármű

ex 8703 90”

Indokolás: Lásd a T/17547/85. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet módosítását javasolja:
11. számú melléklet a 2005. évi … törvényhez
„„10. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez
A 40.§ (12) bekezdés alapján a fordított adózás alá eső hulladékok
Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám
1. Vas- és acéltörmelék és hulladék [; ingot újraolvasztott hulladékvasból vagy – acélból]
7204
kivéve: 7204 50
[2. Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz
7402
3. Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan (finomított réz katódokból és katódrészekből)
ex 7403]
[4]2. Rézhulladék és – törmelék
7404
[5. Rézrúd és profil
7407
6. Rézhuzal finomított rézből, ha legnagyobb átmérője meghaladja a 6 mm-t
7408 11 00
7. Rézhuzal finomított rézből, ha legnagyobb átmérője meghaladja a 0,5 mm-t de legfeljebb 6
mm
7408 19 10
8. Megmunkálatlan nikkel
7502
9.]3. Nikkelhulladék és –törmelék
7503
[10. Megmunkálatlan alumínium
7601
7602
11.]4. Alumíniumhulladék és – törmelék
[12. Alumíniumhuzal ötvözetlen alumíniumból, ha legnagyobb átmérője meghaladja a 7 mm-t
7605 11 00
13. Alumíniumhuzal alumíniumötvözetből, ha legnagyobb átmérője meghaladja a 7 mm-t
7605 21 00
14. Megmunkálatlan ólom
7801
15.]5. Ólomhulladék és – törmelék
7802
[16. Megmunkálatlan cink
7901
17.]6. Cinkhulladék- és törmelék [(cinkhulladék- és törmelék (cinkötvözet))] 7902
[18. Megmunkálatlan ón
8001
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8002
8. Wolfram (tungsten) és ebből készült áru hulladéka és törmeléke8101 97
9. Molibdén és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8102 97
10. Tantál és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8103 30
11. Magnézium és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8104 20
12. Kobalt és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8105 30
13. Bizmut és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
ex 8106 00 10
14. Kadmium és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8107 30
15. Titán és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8108 30
16. Cirkónium és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8109 30
17. Antimon és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8110 20
18. Mangán és ebből készült áru hulladéka és törmeléke
8111 00 19
19. Fűrészpor, fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet), vagy hasonló alakra tömörítve is
4401 30
20. A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok) 2618
21. Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező
egyéb hulladék
2619
22. Arzént, fémet, vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével)
2620
23. Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton
4707
24. Üvegcserép és más üveghulladék [, üveggömb
Az üvegiparban keletkező, valamint a használatból, fogyasztásból származó üvegcserép és
más üveghulladék. Az ilyen hulladékot általában éles szélei szerint különböztetik meg]
7001 00 10
[25. Kimerült ólomsav akkumulátor
8548 10 21
26.]25. Műanyag hulladék és forgács
3915
[27.] 26. [Kimerült és használt akkumulátor; használt és kimerült primer elemek és cellák]
Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor
[ex] 8548 10
[28.]27. Lágygumi hulladék, - törmelék és –forgács, és az ezekből nyert por és granulátum
4004
[29. Használt gumi légabroncs
ex 4012
30. Keménygumi hulladék és törmelék
ex 4017
31.]28. Nemesfém és nemesfémmel platírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy
nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék elsősorban nemesfém visszanyeréséhez
7112
[32.]29. Szemcse és por [apró]nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból
7205
[33. Használt ruha
ex 6309
34.]30. Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- hulladék és használt textiláru zsinegből,
kötélből vagy hajókötélből
6310”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/5. (105. sz. jav. - ),26/6. (105. sz. jav. - ),28/2. (105. sz.
jav. - ),54/4. (105. sz. jav. - ),55/1. (105. sz. jav. - ),55/3. (105. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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74/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 12. számú melléklet -ében a Rega-tv.
melléklet helyébe a következő rendelkezést javasolja
[„Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez
Az adó összege az egyes adókategóriákban
I. Az adó összege személygépkocsik esetén
Adókategória A személygépkocsi műszaki tulajdonságai
Az adó összege (A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint)
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb
1. Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm-ig
178 000 Ft/db
211 000 Ft/db
2. Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 13011500 cm3-ig
263 000 Ft/db
317 000 Ft/db
3. Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700
cm3-ig
345 000 Ft/db
418 000 Ft/db
4. Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000
cm3-ig
520 000 Ft/db
661 000 Ft/db
5. Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500
cm3-ig
717 000 Ft/db
907 000 Ft/db
6. Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000
cm3-ig
1 052 000 Ft/db
1 304 000 Ft/db
7. Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500
cm3-ig
1 593 000 Ft/db
2 000 000 Ft/db
8. Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3
felett
2 323 000 Ft/db
2 980 000 Ft/db
9. Egyéb személygépkocsi
158 000 Ft/db
158 000 Ft/db
10. Muzeális jellegű személygépkocsi
345 000 Ft/db
345 000 Ft/db
II. Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória A motorkerékpár műszaki tulajdonságai
Az adó összege
1. 80 cm3-ig
15 000 Ft/db
2. 81-125 cm3-ig
70 000 Ft/db
3. 126-500 cm3-ig 100 000 Ft/db
4. 501-900 cm3-ig 135 000 Ft/db
5. 901 cm3-től
175 000 Ft/db
A gépjármű e törvény szerinti adókategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a Műszaki adatlapon rögzíti.”]”
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Az adó összege az egyes adókategóriákban
1. Az adó összege személygépkocsik esetén
„AdókategóriaA személygépkocsi műszaki tulajdonságai
Adótétel (A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint)
8-nál jobb
6-8
5-nél rosszabb
1. Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízel-motoros személygépkocsi 1300 cm3-ig
195 000 Ft/db
253 000 Ft/db
310 000 Ft/db
2. Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és dízel-motoros személygépkocsi 1301-1500
cm3
285 000 Ft/db
370 000 Ft/db
455 000 Ft/db
3 Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és dízel-motoros személygépkocsi 1501-1700
cm3
380 000 Ft/db
495 000 Ft/db
605 000 Ft/db
4. Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és dízel-motoros személygépkocsi 1701-2000
cm3
580 000 Ft/db
750 000 Ft/db
930 000 Ft/db
5. Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és dízel-motoros személygépkocsi 2001-2500
cm3
800 000 Ft/db
1 040 000 Ft/db
1 280 000 Ft/db
6. Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és dízel-motoros személygépkocsi 2501-3000
cm3
1 150 000 Ft/db
1 495 000 Ft/db
1 840 000 Ft/db
7. Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és dízel-motoros személygépkocsi 3001-3500
cm3
1 750 000 Ft/db
2 275 000 Ft/db
2 800 000 Ft/db
8. Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3-től és dízel-motoros személygépkocsi 3500 cm3 felett
2 520 000 Ft/db
3 275 000 Ft/db
4 000 000 Ft/db
9. Egyéb (a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó) személygépkocsi
380 000 Ft/db
2. Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória A motorkerékpár műszaki tulajdonságai
Adótétel
1. 80 cm3-ig
16 000 Ft/db
2. 81-125 cm3-ig
77 000 Ft/db
3. 126-500 cm3-ig
110 000 Ft/db
4. 501-900 cm3-ig
150 000 Ft/db
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190 000 Ft/db
A gépjármű e törvény szerinti adókategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés engedélyezésének
eljárásában állapítja meg, és a Műszaki adatlapon rögzíti.
II. rész
Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam figyelembevételével
Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg (a
számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül, illetve e melléklet alkalmazásában
forgalomba helyezés alatt a gépjármű első ízben történő forgalomba vétele értendő, függetlenül attól, hogy arra külföldön vagy belföldön került sor):
I.
A gépjármű forgalomba helyezésétől az
adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig
eltelt hónapok száma
2-ig
3-4
5-6
7-12
13-24
25-36
37-48
49-60
61-72
73-84
85-96
97-108
109-120
121-132
133-144
145-156
157-168
169-180
181-192
193-204
205-216
217-228
229-240
241-252
253-264
265-276
277-288
289-300
301-től
F=A*(1 -K)
F= fizetendő adó;

II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel
csökkenés mértéke
0,03
0,05
0,07
0,11
0,20
0,28
0,34
0,39
0,43
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,6
0,61
0,62
0,63
0,635
0,64
0,645
0,65
0,655
0,66

- 83 A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett öszszeg);
K = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű
forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/6.
ban foglaltakkal.

(126. sz. jav. - ),55/11. (126. sz. jav. - )

pontjai-

Indokolás: Lásd a T/17547/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/1. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17547/73. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 76. pontja ) a törvényjavaslat 12. számú mellékletben a Rega-tv. melléklete I. része helyébe a következő rendelkezést javasolja
/

„Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez
Az adó összege az egyes adókategóriákban/

„[I. Az adó összege személygépkocsik esetén
Adókategória A személygépkocsi műszaki tulajdonságai
Az adó összege (A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint)
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb
1. Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm-ig
178 000 Ft/db
211 000 Ft/db
2. Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 13011500 cm3-ig
263 000 Ft/db
317 000 Ft/db
3. Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700
cm3-ig
345 000 Ft/db
418 000 Ft/db
4. Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000
cm3-ig
520 000 Ft/db
661 000 Ft/db
5. Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500
cm3-ig
717 000 Ft/db
907 000 Ft/db
6. Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000
cm3-ig
1 052 000 Ft/db
1 304 000 Ft/db
7. Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500
cm3-ig
1 593 000 Ft/db
2 000 000 Ft/db
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felett
2 323 000 Ft/db
2 980 000 Ft/db
9. Egyéb személygépkocsi
158 000 Ft/db
158 000 Ft/db
10. Muzeális jellegű személygépkocsi
345 000 Ft/db
345 000 Ft/db]”
„AdókategóriaA személygépkocsi műszaki tulajdonságai
évjárat
avulás (%)
Az adó összege (A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint)
5 vagy annál jobb
5-nél rosszabb
reg. adó
reg. adó
(Ft/db)
(Ft/db)
1. Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig
dízel-motoros személygépkocsi 1300 cm3-ig
2004-nél fiatalabb
2004
2003
2002
2001
2000

0%
10%
20%
25%
30%
35%

178 000
160 200
142 400
133 500
124 600
115 700

2. Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3
dízel-motoros személygépkocsi 1301-1500 cm3
2004-nél fiatalabb
2004
2003
2002
2001
2000

0%
10%
20%
25%
30%
35%

263 000
236 700
210 400
197 250
184 100
170 950

3 Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3
dízel-motoros személygépkocsi 1501-1700 cm3
2004-nél fiatalabb 0% 345 000
2004
10% 310 500
2003
20% 276 000
2002
25% 258 750
2001
30% 241500
2000
35% 224 250
4. Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3
dízel-motoros személygépkocsi 1701-2000 cm3
2004-nél fiatalabb
2004
2003
2002
2001
2000

0%
10%
20%
25%
30%
35%

520 000
468 000
416 000
390 000
364 000
338 000

150 410

222 235

291525

439 400
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dízel-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3
2004-nél fiatalabb
2004
2003
2002
2001
2000

0%
10%
20%
25%
30%
35%

717 000
645 300
573 600
537 750
501900
466 050

6. Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3
dízel-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3
2004-nél fiatalabb
2004
2003
2002
2001
2000

0%
10%
20%
25%
30%
35%

1 052 000
946 800
841 600
789 000
736 400
683 800

7. Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3
dízel-motoros személygépkocsi 3001-3500 cm3
2004-nél fiatalabb
2004
2003
2002
2001
2000

0%
10%
20%
25%
30%
35%

1 593 000
1 433 700
1 274 400
1 194 750
1 115 100
1 035 450

8. Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3-től
dízel-motoros személygépkocsi 3500 cm3-tól
2004-nél fiatalabb
2004
2003
2002
2001
2000

0%
10%
20%
25%
30%
35%

2 323 000
2 090 700
1 858 400
1 742 250
1 626 100
1 509 950

605 865

150 410

1 346 085

1 962 935

9. Egyéb személygépkocsi
158 000 Ft/db 158 000 Ft/db
10. Muzeális jellegű személygépkocsi
345 000 Ft/db 345 000 Ft/db”

Indokolás: Lásd a T/17547/87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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76/2. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 12. számú mellékletben a Regatv. melléklete I. része 9. pont módosítását javasolja:
/I. Az adó összege személygépkocsik esetén
Adókategória A személygépkocsi műszaki tulajdonságai
Az adó összege (A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint)
5 vagy annál jobb
5-nél rosszabb/
„9. Egyéb személygépkocsi, ide értve a tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg hibrid (elektromos és Otto-motoros vagy dízelmotoros)
158 000 Ft/db
158 000 Ft/db”

Indokolás: Lásd a T/17547/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/3. Tóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17547/69. számú módosító javaslathoz
(T/17547/78. sz. ajánlás 75. pontja ) a törvényjavaslat 12. számú mellékletben a Rega-tv. mellékletét új III. résszel javasolja kiegészíteni:
/Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez
Az adó összege az egyes adókategóriákban/
„III. rész:
Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam figyelembevételével
Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg (a
számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül, illetve e melléklet alkalmazásában
forgalomba helyezés alatt a gépjármű első ízben történő forgalomba vétele értendő, függetlenül attól, hogy arra külföldön vagy belföldön került sor):
I. A gépjármű forgalomba helyezésétől
az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig
eltelt hónapok száma
6-12
12-18

II. A Melléklet I. része szerinti adótétel
csökkentés mértéke
0,10
0,15
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24-36
36-48
48-60
60-72
72 felett

0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50

F= A-A * K-(A*k*t/T)
F= fizetendő adó
A= adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett öszszeg);
K= az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik;
K= a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartamra irányadó, a táblázat II. oszlopában
meghatározott mérték csökkentve a „K” szerinti értékkel;
T= a gépjármű forgalomba helyezésének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott időtartamon belüli hónapok száma;
T= a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a „K” adócsökkentő
mértékéhez tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felső korlátként megállapított hónapok számával.”

Indokolás: Lásd a T/17547/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. számú melléklet új 2. ponttal javasolja kiegészíteni:
„2. Art. 1. számú melléklet I./B)/3./e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) A közösségi adószámmal rendelkező általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
az alanyi adómentességet választó adóalany, a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges
jogállást választó adóalany, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az Európai Unió más
tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzése utáni általános forgalmi
adót az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig vallja be és fizeti meg. Az adózó negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon összesítő nyilatkozatot tesz az eladó közösségi adószámáról és a termékbeszerzés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéről. Az egyszerűsített vállalkozói adó
alanya, ha az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket értékesít, negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig az állami adóhatóság által erre a célra rendszere-
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tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól nem szerzett be terméket, illetőleg az Európai Unió más
tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket nem értékesített.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/2. (122. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/17547/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 15. számú melléklet új 3. ponttal javasolja kiegészíteni:
„3. Az Art. 2. számú melléklete a II. Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések alcímet követően a következő alcímmel és rendelkezéssel egészül ki:
„Általános rendelkezések
Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő 1000 forintot el nem érő adókötelezettséget – a magánszemély kommunális adója és a belföldi rendszámú gépjárművek adója esetén a 100 forintot el
nem érő adókötelezettséget – az adózónak nem kell megfizetnie, és az önkormányzati adóhatóság az
1000 forintot el nem érő adó-visszatérítést – a magánszemély kommunális adója és a belföldi rendszámú gépjárművek adója esetén a 100 forintot el nem érő adó-visszatérítést – nem utalja ki, és nem
tartja nyilván.”

Indokolás: Lásd a T/17547/116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat új 16. számú melléklet javasolja kiegészíteni:
„16. számú melléklet a 2005. évi ... törvényhez
Az Art. 3. számú melléklete G)/5. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/5. Az elsőfokú építésügyi hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatban bejelentett adatok közül az alábbi tartalommal adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak:/
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jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály szerinti igazolása.”

Indokolás: Lásd a T/17547/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
A módosító javaslatot:
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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II.
A Költségvetési állásfoglalása a T/17547/78. számú ajánlás pontjairól:
Aj.pont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő véleménye

5.
18.
21.
22.
23.
25.
33.
34.
35.
36.

egyharmada sem támgatja
egyharmada sem támgatja
egyharmada sem támgatja
egyharmada sem támgatja
egyharmada sem támgatja
egyharmada sem támgatja
egyharmada sem támgatja
nem támogatja
egyharmada sem támgatja
nem támogatja

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása a T/17547/78. számú ajánlás pontjairól:
Aj.pont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő véleménye

11.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
58.
59.
60.
61.
63.
65.
66.
67.

egyharmada sem támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja
egyharmada sem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja
egyharmada sem támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja
támogatja
támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja
egyharmada sem támogatja
egyharmada sem támogatja
támogatja
támogatja

nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
egyetért
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
egyetért
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Aj.pont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő véleménye

24.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

Budapest, 2005. október 20.
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