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Az Oktatási és tudományos bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 .§-ának
(1) bekezdése alapján - kapcsolódva a T15478/235 . számon benyújtott módosító javaslathoz -
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról rendelkező T15478. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

A Javaslat 50. §-ában a Tao. 22/B. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :
„228. § (1) Az adózó a Pénzügyminisztérium határozata alapján adókedvezményt vehet

igénybe a fejlesztési program keretében megvalósított,
a) jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,
b) a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzat

közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás, valamint az alapkutatást,
alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló, a felsőoktatási intézmény vagy a
Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő
területen üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás esetén j elenértéken legalább 1 milliárd
forint értékű beruházás,

c) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati
eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai
feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,

d) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,

e) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű szélessávú internetszolgáltatást szolgáló
beruházás,

J) munkahelyteremtést szolgáló beruházás
üzembe helyezése és azt követő öt éves - az érvényes, jogerős engedélyben foglaltak

szerinti - üzemeltetése esetén, feltéve, hogy a beruházás új létesítmény létrehozatalát,
meglévő létesítmény bővítését, vagy - az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti
fejlesztést szolgáló beruházást kivéve- az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a
termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi ."

T/5478/358 .

Bizottsági módosító javaslat



INDOKOLÁS

A módosítás - függetlenül attól, hogy a felsőoktatási intézmény, illetve az MTA
kutatóintézete nem hátrányos térségben van - 1 milliárd forint beruházási érték elérése esetén
lehetővé teszi az adózó számára fejlesztési adókedvezmény engedélyezését . Ez a gyakorlatban
azt eredményezheti, hogy Budapesten, Pest megyében, valamint a Nyugat-dunántúli régióban
működő intézmények területén létrehozott kutató bázisoknak sem kell 3 milliárd forint értékű
beruházást megvalósítani az adókedvezményhez . Az alapkutatást, az alkalmazott kutatást
vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás esetén mindenképpen feltételként jelenik meg,
hogy a beruházásnak új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény bővítését kell
szolgálnia .

Budapest, 2003 . október 28 .
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