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Dér. Szili Katalin asszony,

az drszággyfilés elnöke részére

Budapest

Országgyűlés Hivatala

1M esz l T / £31 /-q3

,: 2006 JúN 2'8.

Tiszteit Elnók Asszony!

A Mezőgazdasági bizottság a Házszabály 94 . §-áriak (1) bekezdése és 102. §-árak (1)
bekezdése alapján az egyes pénzúgyi tárgyú törvé"k módosításáról szóló T1231 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) - a következő

bizottsági m.ódositö javaslatot

terjeszti elő :

1 . A Javaslat 36. §-a a következők szerint módosul :

„36. § A Tao. 26. §-árak (10) (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(10) A kettős könywitclt vezető belfgldi illetoségű adózáriak és akülföldi
vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő aélc5 össze egreki
cél,wészitcnie. azzal- boga várhatö fiactcndő adó-haazadózó az 1;uróp Uniótól
és/vagy a költsé vet` ből támo a- st a - e tá o_ sok miatt els molt a óé i
bevételből az dáév lsó hóna 'áriak 15 na 'ái me nein ka ottr"zcg fi v_ 1ez~ne be
vétele riélkül számított adóalap ._al-z.pjánmegállapított adó ősze évelmezonos .
rendelkezés nem vonatkozik arra aZadózöm_ amelyek adóévetmeE~j4 _ adóévben-m
éves szinten számított, árbevételenomhaladtameaz,50 rnillíó forintot .

„(11) lém kell az (1)-(10) bekezdés rendclkczéseit alkalmaznia az adózósnak
megszűnésekor, valamint, ha adöbevallást a cégbejegyzési eljárás befoiezése miatt ad be,
továbbá az NW-nek, a közhasznú társaságnak, a vízitársulatnalc, az alapítványnak, a
közalapítványnak, a társadalmi szcrvezetnck, a k©ztestfiletnek, az egyháznak, a
lakásszövetkezetnek, a kőzhasznü szervezetként, kiemelkedően közhasz..nü szervezetként
besorolt felsőoktatási intézménynek, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a
szociális azővetkezetnek és az iskolaszövetkezetnek .'"'

Bizottsági módosító javaslat
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2. A Javaslat 213 . §-ának (2) bekezdése a kővetkezők szerint módosul:

„(2) E törvény kihirdetésekor lép hatályba a Tao. e törvénnyel megállapított S. §-~
(5) bekezdése, 5. §-áriak (7) bekezdése, 6 . ;-áriak (4) bekezdése, 9 . §-áriak címe és (2)
bekezdésének b) pontja, 9 . §-a (3) bekezdése c) pontjának felvezet© rendelkezése és ca)
alpontja, 13. §-áriak (7) bekezdése, 20 . §--a (1) bekezdésének h) pontja és (2) bekezdése,
26. §-áriak (1"(11) bekezdése, S. számú mellékletének 13 . pontja, fi. szántú mellékletének
cinre, rendelkezéseit 2006- július 1-jétől kell alkalmazni ."

Indokolás-

A m©dositás lehetővé teszi az úri. feltöltési kötelezettségnél, hogy a költségvetési és
Uniós támogatásokból az adóévben a kötelezettséget megel©zcon az adózó által realizált
támog~ vegye a számításnál figyelembe .

Budapest, 2006 . június 28.
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