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Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése,
valamint 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
T/17700 számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

1 . A törvényjavaslatnak a következő címmel és 92 . §-al való kiegészítését javaslom:

A személvi iövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
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Bizottsági módosító javaslat

A személyi iövedelemadóról szóló-módosított- 1995 . évi CXVII. törvény 6. számú
melléklete 11. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek fejezetének0
Tevékenységek pontig a következő 3 . alponttal egészül ki :

3 . A külön iozszabálvban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és
értékesítés
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INDOKOLÁS

A kistermelői élelmiszer-előállítás és -értékesítés szabályozása a „100 lépés" kormányzati
program része . Az Európai Unió legtöbb tagállamában a mezőgazdasági termelők jogosultak
arra, hogy a saját gazdaságban megtermelt élelmiszereket közvetlenül a fogyasztónak, illetve
a közvetlenül a fogyasztónak értékesítő kiskereskedelmi egységnek adják el .
A módosítás következtében pl . nem csak az élő állat, hanem annak a kimért húsa is őstermelői
terméknek minősülne .

A magyar gazdálkodók versenyhelyzetének javítása érdekében célszerű, hogy a kistermelői
élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés a személyi jövedelemadózás szempontjából
mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősüljön, ezzel biztosítva mindazon adózási
feltételeket, amelyeket egyébként a mezőgazdasági őstermelők igénybe vehetnek .

2. A törvényjavaslatnak a következő címmel és 92 . §-al való kiegészítését javaslom :

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény módosításáról
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(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló -módosított-1996 . évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban:Tao.)8. §-a (5) bekezdéséneka)pontja helyébe a következő rendelkezés
lém.

/Az (1) bekezdés i) pontjának alkalmazásában/

a) kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói tartozás
kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), valamint minden más, a mérlegben kimutatott,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség,
amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet (kivéve a hitelintézetnél a pénzügyi
szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban, annak érdekében fennálló tartozást) adóévi napi
átlagos állománya ;

(2) A Tao . 22. §-a akövetkező(10)bekezdéssel egészül ki :

(10) Az adóév utolsó napión kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó - a (9)
bekezdésben foglalt adókedvezmény mellett - a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel
elszámolt bérköltség 15 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehet igénybe az
adóévben és az azt követő három adóévben egyenlő részletekben, azzal, hogy a megelőző
adóév(ek)ben - adó hiányában -nem érvényesített adókedvezmény az említett időszakon
belül igénybe vehető . Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis)támogatásnak
minősül .
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3. A törvényjavaslat 103 . §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

(1) E törvény - a (2)+7)](8) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. január 1-jén lép
hatályba.

4. A törvényjavaslat 103 . §-át a következő (8) bekezdéssel javaslom kiegészíteni :

E törvény 92 . §-ával megállapított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi
LXXXI. törvény 8. §-a (5) bekezdésének a) pontja 2006 . január2-ánlép hatályba.

INDOKOLÁS

A hitelintézetnél szolgáltatási tevékenysége jellegéből adódóan (pl . betétgyűjtés, folyószámla
vezetés) áll fenn olyan tartozás, amelyre kamatot fizet, amelyre nem indokolt az adóalap
növelési kötelezettséget kiterjeszteni .

Az ország versenyképességének az erősítése, a tudás-intenzív gazdaság kialakítása fontos
gazdasági érdek. A versenyképességet nagyban befolyásolja a kis- és középvállalkozások
versenyképessége . Ennek javítását jelentené a módosítás, amely a kis- és középvállalkozások
számára, az általuk alkalmazott szoftverfejlesztők bérterheinek mérséklése érdekében további,
az elszámolt bérköltség 15 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt fogalmaz meg .
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