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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban :

Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága,

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság),

Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban :

Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági

bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban : Ifjúsági bizottság),

Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban : Kulturális bizottság), Környezetvédelmi

bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban :

Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban :

Önkormányzati bizottság), valamint Sport- és turisztikai bizottsága (továbbiakban :

Sportbizottság) megvitatta az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/231 .

számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T1231185-110. számú

kapcsolódó módosító javaslatokat .

Az Ifjúsági és az Oktatási bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat 2006. július
3-i ülésén tárgyalja .

Az Alkotmányügyi, az Európai ügyek, a Mezőgazdasági, a Környezetvédelmi és
az Önkormányzati bizottság megállapította, hogy feladatkörét érintő kapcsolódó módosító
indítvány nem érkezett.

Podolák György képviselő 2006. június 28-án a Gazdasági bizottság ülésén a
T123118711-2Z számú módosító indítványait visszavonta, ezért ezt az ajánlás nem tartalmazza!

Szabó Lajos képviselő 2006. június 28-án a
T/231/36. (T/231/84. sz. ajánlás 37. pontja),
T1231137. (T/231/84. sz. ajánlás 34. pontja),
T1231138. (T/231/84. sz. ajánlás 33 . pontja),
T1231139. (T/231/84. sz. ajánlás 32 . pontja),
T/231/40. (T/231/84. sz. ajánlás 36.p~a),
számú módosító javaslatait visszavonta!
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I.

1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1 . § (1) bekezdésében az Szja tv. 3 . §
24. pontjának a következő módosítását javasolja :

"1 . § ([1]2) A Szja tv. 3 . §-alának] a következő 24 . ponttal egészülki[ja helyébe a
következő rendelkezés lép] :

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/
„24. Kamat: e törvény eltérő rendelkezése hiányában az adós á1ta1 a kölcsönnyújtónak
(betételhelyezőnek) vagy az igénybe vett kölcsön (elfogadott betét) használatáért,
kockázatáért időarányosan fizetett (juttatott), a magánszemélyt terhelő, illetőleg megillető
pénzösszeg [vagy] és/vagy egyéb hozadék (ideértve a nyereménybetét esetében juttatott
nyereményt is).""

T/231/99/1 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 10., 11 ., 12 ., 13 ., 14 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/99/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1 . §-át új (5) bekezdéssel - az Szja tv .
3 . § 76. pontját érintően -javasolja kiegészíteni :

"(5)Az	Sziatv. 3 . ~-ának 76. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :,

„76. Nyugdíj-előtakarékossági számla : a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló
törvényben meghatározott számlavezető által vezetett, az említett törvény szerinti számlák
együttese, feltéve, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján a számlavezető a nyugdíj-
előtakarékossági számlákon, továbbá a velük kapcsolatos, e törvény rendelkezéseinek
alkalmazásához előírt bizonylatokon „NYESI-R"megkülönböztető jelzést alkalmaz.""

T/231/99/2., 4 ., 6 ., 7 ., 15 ., 17 ., 19 ., 20 ., 25 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76 ., 78 .,

79 ., 111 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/99/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az Szja tv . 7. § (1) bekezdés
k) pontjának a következő módosítását javasolja :

/2. § Az Szja tv . 7. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket :/

"k) azt az összeget, amelyet a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
törvény rendelkezései szerint tagdíj fizetésére kötött támogatási megállapodás alapján a
magánszemély helyett más fizet meg, valamint amelyet a munkáltató a magánnyugdíjról és a
magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint a magánszemély tagdíjának
kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizet,
továbbá [az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár(ak)ba] a magánszemély javára
munkáltatói hozzájárulásként [- több] önkéntes kölcsönös [biztosító]nyugdíipénztár£@k)ba
történő befizetés esetén együttesen [is -] legfeljebb a tárgyhónap első napján érvényes havi
minimálbér [20] 50 százalékát meg nem haladóan fizetett összeget , és/vagy önkéntes
kölcsönös egészségpénztár(ak)/önsegélyező pénztár(ak)ba történő befizetés esetén együttesen
legfeliebb a tárgyhónap első napión érvényes havi minimálbér 20 százalékát meg nem
haladóan fizetett összeget;"

Indokolás : Lásd a T/231/98/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdése bevezető
szövegének a következő módosítását javasolja:

"([3]2) Az Szja tv. 11 . §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés
ép .

Indokolás : Lásd a T/231/99/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában az Szja tv . 28 . § (17)
bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:

/5. § Az Szja tv. 28. §-ának (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : /
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"(17) A	nyugdíj-előtakarékossági	számlákról	szóló	törvény	szerint
[N]yugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (juttatás) , átutalás, átvezetés (a
továbbiakban együtt:nem-nyugdíj szolgáltatás) esetén egyéb jövedelem a [nyugdíj-
előtakarékossági számlákról szóló külön törvényben meghatározott] nyugdíj-
előtakarékossági számlán lévő, [valamint nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán és
nyugdíj-előtakarékossági letéti számlán kimutatott] e kifizetés (juttatás) figyelembevétele
nélkül szokásos piaci értéken számított követelés (a továbbiakban: számított követelés) azon
része, amely meghaladja a számlatulajdonos által teljesített befizetések (és átutalások], az
osztalékból származó jövedelemként jóváírt., [és] a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat
alapján átutalt összegek , valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes
összegét[.] , azzal, hogy

a) [E] e jövedelem szerzési időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a
számlatulajdonos [olyan kifizetésről, átutalásról vagy átvezetésről] nem-nyugdíj
szolgáltatásról rendelkezik[, amely nem minősül nyugdíjszolgáltatásnak .] ;

b) e jövedelem után adóelőleget nem kell fizetni, az adót a számlatulajdonos
magánszemély az önadózásra vonatozó rendelkezések szerint állapítja meg, vallja be és fizeti
meg;

c) e jövedelem megszerzéséről a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője az adózás
rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint a magánszemélynek igazolást ad ;

d) adózott követelésállomány alatt a számított követelésből a nem-nyugdíj
szolgáltatással csökkentett értékrészt kell érteni, amelyet a számlavezetőnek a továbbiakban
ekként kell nyilvántartania és minden újabb nem-nyugdíj szolgáltatás alkalmával újra meg
kell állapítania .""

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76 ., 78 .,
79., 111 . pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/231/99/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7 . § bevezető szövegének a következő
módosítását javasolja:

"7. § Az Szja tv . 44. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép .,
egyidejűleg a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:"

T/231/99/2 ., 4 ., 6 ., 7., 15 ., 17 ., 19 ., 20 ., 25 . sz .

T/231/5., 18 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. és 77 . pontjában

ismertetett javaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/231/99/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdésében az Szja tv .
44/A. § (2) bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja :

/8 . § (1) Az Szja tv . 44/A . §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

/ . . .Amennyiben a megjelölt számlát vezető pénztárnak a magánszemély a teljesítéskor
már nem tagja, a befolyt összeget a pénztár a magánszemély/

"d) az a)-c) pontban nem említett esetben az adóhatóságnak visszautalja, azzal, hogy a
visszautalt összegre a magánszemély [nem] az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján
akkor tarthat igényt, ha igazolja, hogy tagsági jogviszonya neki fel nem róható okból szűnt
Meg. 11

Indokolás : Lásd a T/231/98/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9 . § (1) bekezdésében az Szja tv.
448. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/9. § (1) Az Szja tv . 448. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(2) A nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban [a magánszemély által]
meghatározott összeg[(ek)] átutalását az adóhatóság - ha a magánszemélynek az állami
adóhatóságnál nincs nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját
megfizette, az adózás rendjéről szóló törvénynek a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó
rendelkezései szerint, egyébként az adótartozás, illetőleg az adóbevallás szerinti adó
megfizetését követő 30 napon belül - a magánszemély [által megjelölt] nyugdíj-
előtakarékossági számlája javára teljesíti . [Több ilyen számla esetén is csak egy számla
jelölhető meg.]"

T/231/99/2., 4 ., 6 ., 7 ., 15 ., 17 ., 19 ., 20 ., 25 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76 ., 78 .,

79 ., 111 . pontjában ismertetett javaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/231/99/6. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9 . § (2) bekezdésében az Szja tv .
448. § (4) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (5)-(11) bekezdéssel történő
kiegészítését j avasolj a

/(2) Az Szja tv. 44/B . §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki :/

"(4) A magánszemély
a) az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően nem teheti meg az ott említett nyilatkozatot, ha
abban az adóévben, amelyre vonatkozó adóbevallásában megállapított adójáról rendelkezne,,
és/vagy
b) köteles,[(4) Aj nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatom alapján már átutalt (nyilvántartott
adózott követelésállomány esetén a nyilvántartásba vételt követően átutalt) összegeke)t húsz
százalékkal növelten [kell a magánszemélynek] arra az adóévre vonatkozó adóbevallásában
bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni, amely adóévben
számára
nyugdíj-előtakarékossági számlája [(számlái)] terhére nem-nyugdíj szolgáltatásról[nak nem
minősülő kifizetés (juttatás) történt] rendelkezett .
(5) A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője a magánszemélynek igazolást ad a (4)
bekezdésb)pontig szerinti befizetési kötelezettségről .
(6) Nem kell a (4)-(5)bekezdés rendelkezését alkalmazni, továbbá nem kell a számított
követelésből egyéb jövedelmet megállapítani, ha a magánszemély a nyugdíj-előtakarékossági
számla megszüntetésekor a számlán nyilvántartott követelését hiánytalanul más
számlavezetőnél vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlái ára helyezi át .
(7) A (6) bekezdés rendelkezésében foglaltak feltétele, hogy a megszüntetett számla vezetője
a nyilvántartása alapión jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezető számára
a) az adózott követelésállomány (amennyiben az a nyilvántartásában szerepel),
b)a magánszemély által teljesített befizetések,
c) az osztalék jóváírások,.
d) a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt jóváírások
halmozott összegét, azzal, hogy adózott követelésállomány feltüntetése esetén csak annak
nyilvántartásba vételét követően jóváírt tételeket kell szerepeltetni a b)-d)pont szerinti
halmozott összegekben .
(8) A számlavezető az adóévet követő év január 31-éig adatot szolgáltat az állami
adóhatóságnak
a) a magánszemély ,NYESZ-R" megkülönböztető jelzésre vonatkozó nyilatkozatáról a
nyilatkozat keltének feltüntetésével ;
b)a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozathoz a (3) bekezdés szerint kiadott igazolás
tartalmáról ;
c) nem-nyugdíj szolgáltatás esetén annak tényéről, a magánszemély számára igazolt
megállapított egyéb jövedelemről és a (4) bekezdés b) pontja szerinti fizetési kötelezettségről .
(9) A számlavezetőnek a nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkozóan olyan nyilvántartási
rendszert kell kialakítania és működtetnie, hogy abból az e§-banfoglalt rendelkezések
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vé rgehajtásához, valamint nem-magdíj szolgáltatás esetén az eg ey"b jövedelem
megállapításához szükséges adatok rendelkezésre álljanak .
(10) Ha a magánszemély egyideiűleg több érvényes megállapodással is rendelkezik nyugdíj=
előtakarékossági számlák vezetésére, e törvény alkalmazásában csak egy-az elsőként adott
nyilatkozat alapján jelzett nyugdíi-előtakarékossági számlák minősülnek nyugdíi-
előtakarékossági számlának mindaddig, amíg az így jelzett számla vezetésére kötött
megállapodás fennáll. Az azonos keltezéssel adott több nyilatkozat esetében egyik sem
érvényes .
(11) Ha a ,NYESZ-R" jelzéssel ellátott számláról az adóhatóság a (8) bekezdés a)pontja
szerinti adatszolgáltatás, valamint a (9) bekezdés alapján megállapítja a jelzés jogtalan
használatát, az e miatt mutatkozó adóhiányt és annak késedelmi pótlékát a magánszemélynek
az adóhatóság határozata alapján kell megfizetnie ."

T/231/99/2 ., 4 ., 6 ., 7 ., 15 ., 17., 19 ., 20 ., 25 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76 ., 78 .,

79 ., 111 . pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/231/99/7. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Szja tv. 65 . § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/14. § Az Szja tv. 65. §-a és a § előtti cím helyébe a következő rendelkezés lép :

„Kamatjövedelem/

"(1) Kamatjövedelemnek minősül - figyelemmel [az a)-d) pontok] az (5) bekezdés
rendelkezéseire is - [a magánszemély által kamat címén megszerzett bevétel egésze,
kivéve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó ilyenként bejelentett belföldi
pénzforgalmi bankszámláján jóváírt, valamint egyébként az a)-d) pontokban nem
említett, egyéni vállalkozói bevételként elszámolt kamatot] .
a) [B]bármely hitelintézeti betét[számla (ideértve a takarékbetétről szóló törvényerejű
rendeletben meghatározott takarékbetétet is)] (takarékbetét), folyószámla, - azea)
pontban említett kivétellel - bank[kártya-]számla követelés egyenlege esetében a
magánszemély és a hitelintézet között fennálló nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött
szerződés (ideértve az üzletszabályzatot, kamatfeltételeket is) [szerint megszolgált] alapján
jóváírt és/vagy tőkésített kamat [minősül kamatjövedelemnek.]i
b) [A]a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló törvényben
[szerinti] ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, befektetési jegy
esetében-figyelemmel az (5) bekezdés rendelkezésére is-
ba) [hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében] a magánszemély tulajdonosnak kamat
és/vagy hozam címén fizetett - a bb) pontban nem említett - bevétek
bb) [hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, befektetési jegy esetében] a beváltáskor, a
visszaváltáskor, az átruházáskor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó
rendelkezések szerint megállapított [jövedelem] rész ;
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[minősül kamatjövedelemnek.]
c) [A)z a)-b) pont rendelkezéseitől eltérően, ha az a)-b) pont szerint megállapított
kamatjövedelem olyan vagyoni érték (p1 . a nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény, az
értékpapír), amelyből az adó levonása nem lehetséges, [kamatjövedelemnek] az az összeg
[minősül), amelyből az (2) bekezdés szerinti adó levonása utáni rész a vagyoni érték szokásos
piaci értékével (nyereménybetét esetén a nyereményalappal) egyezik meg ."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 10., 11 ., 12 ., 13 ., 14.
pontjában ismertetett javaslattal .

T/231/99/1 ., 8 ., 9., 10 ., 11 ., 12 . sz .

Indokolás : Lásd a T/231/99/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Szja tv . 65 . § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/14. § Az Szja tv. 65. §-a és a § előtti cím helyébe a következő rendelkezés lép :

„Kamatjövedelem/

"(2) A kamatjövedelem után az adó mértéke 20 százalék, ennek megfelelően az (1)
bekezdés c) pontjában említett esetben az adó a vagyoni érték szokásos piaci értékének
(nyereménybetét esetében a nyereményalap) egynegyede. Az adót - [ha] amennyiben a
kamatjövedelem
a) kifizetőtől (e § alkalmazásában az (1) bekezdésa)-c)pontja szerinti esetben ideértve a
kifizető helyett a kamatjövedelmet kifizető/juttató hitelintézetet, befektetési szolgáltatót is)
származik - a megszerzés időpontjára a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja
bej
b) nem kifizetőtől származik - a magánszemély a megszerzés időpontjának negyedévét
követő hónap 12-éig állapítja meg és fizeti meg, továbbá az önadózásra vonatkozó
rendelkezések szerint vallja be
a (3)-(4) bekezdések rendelkezései, valamint az adózás rendjéről szóló törvénynek a külföldi
személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályai figyelembevételével ."

Indokolás : Lásd a T/231/99/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

T/231/99/1 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12 . sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 10 ., 11 ., 12 ., 13 ., 1

pontjában ismertetett javaslattal .
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12 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Szja tv. 65 . § (4)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/14 . § Az Szja tv. 65 . §-a és a § előtti cím helyébe a következő rendelkezés lép :

„Kamatjövedelem/

"(4) [E § alkalmazásában] A kamatjövedelem a megszerzés ének időpontja:
a) [megszolgált] az(1) bekezdésa)pontjában említett kamat esetében az a [jóváírási] nap,
amikor a magánszemély és a hitelintézet között fennálló szerződés [(ideértve az
üzletszabályzatot is)] szerint vállalt feltételek teljesül[tek]ére alapión a jóváírás és/vagy a
tőkésítés megtörtént,
b) nyereménybetét esetében a nyereménybetét-számlán történő jóváírás [bírtokba adásának]
napja,
c) az a)-b) pont alá nem tartozó esetben az átutalás vagy a postára adás vagy a magánszemély
számára, javára történő birtokba adás napja ."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás L, 10 ., 11 ., 12 ., 13 ., 14 .
pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/99/10. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Szja tv. 65. §-ának új
(5)-(8) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja :

/14. § Az Szja tv. 65 . §-a és a § előtti cím helyébe a következő rendelkezés lép :

T/231/99/1 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12 . sz .

„Kamatjövedelem/

"C5) Nem kell figyelembe venni
ea)kamatjövedelemként az egyéni vállalkozó ilyenként bejelentett pénzforgalmi
bankszámláién jóváírt és/vagy tőkésített, valamint egyébként az a)-d)pontokban nem említett,
egyéni vállalkozói bevételként elszámolt kamatot,
továbbá
eb)jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény
7. számú mellékleteadatszolgáltatási kötelezettséget ír elő,
ec)azt - a nyereményalapot meg nem haladó -összeget, amelyet a kifizető a nyereménybetét-
számlán jóváírt nyeremény megváltásaként a magánszemélynek jóváír, kifizet,
azzal, hogyazeb)-ec)pont szerinti kifizetéssel, jóváírással összefüggésben sem a kifizetőt,
sem a magánszemélyt további adókötelezettség (adómegállapítási, -bevallási, megfizetési
kötelezettség) nem terheli .



(6) Az (1) bekezdésba)alpontjában említett bevételből-ha az az értékpapír megszerzését
követően elsőként megszerzett kamat és/vagy hozam-levonható az értékpapír megszerzésére
fordított kiadás részeként az értékpapír vételárában az értékpapír szerzéséig megfizetett, az
értékpapír feltételei szerint meghatározott, kiszámított felhalmozódott kamat és/vagy hozam
a77a1, hogy az így levont összeg az (1) bekezdés bb)alpontjában említett esetben az
értékpapír átruházásakor, beváltásakor, visszaváltásakor az értékpapír megszerzésére fordított
értékként nem vehető figyelembe .
(7) Az értékpapír-átruházás, -beváltás, -visszaváltás, valamint a kamat és/vagy hozamfizetés, -
jóváírás, -tőkésítés nyilvántartási rendszerét úgy kell kialakítani és működtetni, hogy abból az
(5) bekezdés rendelkezésének végrehajtásához szükséges minden adat -a dematerializált
értékpapír kifizetők közötti áthelyezése esetében kötelezően közlendő adatként -
rendelkezésre álljon .
(8) Ha a (6) bekezdés szerint kialakított és működtetett rendszerbe nem tartozó kifizetőnél
rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg és a magánszemély sem igazolja, hogy az
értékpapír megszerzését követően
a)kamat és/vagy hozam címén bevételt nem szerzett, vagy
b az elsőként me • szerzett kamat és /va hozam címén szerzett bevételéből az 5 bekezdés
szerint milyen összegű levonás történt,
a kifizető a kamatiövedelem megállapításához az értékpapír megszerzésre fordított értékeként
annak névértékét veszi figyelembe."

T/231/99/í ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 10 ., 11 ., 12 ., 13 ., 14 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/99/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

14. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 15. §-ában az Szja tv. 67/A. § (1)
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja :

/15. § Az Szja tv. a 67. §-t követően új 67/A . §-sal és a § előtti címmel egészül ki :

Tőzsdei ügyletből származó jövedelem

67/A . § (1) Tőzsdei ügyletből származó jövedelem a tőkepiacról szóló törvény szerinti
tőzsdén, valamint az Európai Unió bármely más tagállamában, továbbá a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában működő tőzsdén a
magánszemély által 2006. augusztus 31 . napj át követően kötött ügyletben az adóévben/

"a) átruházott értékpapír árfolyamnyeresége , ha az nem minősül kamatnak;"

T/231/99/1 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 ., 12 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalnlag összefügg az ajánlás 1 ., 10 ., 11 ., 12 ., 13 ., 14 .

pontjában ismertetett javaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/231/99/12. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 15. §-ában az Szja tv. 67/A. § (3)
bekezdés c) pontjának a következő módosításátjavasolja :

/15. § Az Szja tv. a 67. §-t követően új 67/A . §-sal és a § előtti címmel egészül ki :

Tőzsdei ügyletből származó jövedelem

(3) A tőzsdei ügyletből származó jövedelmet - legfeljebb annak mértékéig - csökkenti
az (1) bekezdésben említett tőzsdén a magánszemély által 2006. augusztus 31 . napját
követően kötött - az (1) bekezdésben említett - ügyletben az adóévben/

"c) az adóévet (első ízben a 2007 . évet) megelőző évben vagy az adóévet (első ízben a
2008 . évet) megelőző két évben az a)-b) pont szerinti összegnek az adott évben a tőzsdei
ügyletből származó jövedelmet meghaladó - az adott évi bevallásban feltüntetett- része
(elhatárolt tőzsdei ügyletből származó veszteség) a magánszemély döntése szerinti
megosztásban"

Indokolás : Lásd a T/231/99/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

16. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 19. §-sal - az Szja tv. 81 . § (4)
bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni :

"19 . ~ Az Szia tv. 81 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4)Felhatalmazást kap a munkaügyi és szociális miniszter és a pénzügyminiszter,
hogy rendeletben határozza meg az 1 . számú melléklet 8 .3 . pontjában említett, az üdülés
céljából igénybe vett szálláshoz kapcsolódó, üdülési csekk felhasználásával adómentesen
igénybe vehető szolgáltatások körét .""

T/231/98/á-6. sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16 . és 112. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/98/6 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

17. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 24 . §-ában a Tao. 6 . § (5)
bekezdésének a következő módosításátjavasolja :

/24. § A Tao . 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a § a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki :/

"(5) Ha az adózó (1) bekezdés szerinti adóalapja nem éri el az adóévben az eladott
áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével , továbbá a közvetített
szolgáltatások értékével csökkentett összes bevétele 2 százalékát, akkor az adóalap ez utóbbi
összeg ."

Indokolás : Lásd a T/231/95 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

18. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 36. §-ában a Tao. 26. §-át új (10)
bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

"36. § A Tao . 26 . §-ának10)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(10) A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi
vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell
egészítenie, azzal, hogy a várható fizetendő adó-ha az adózó az Európai Uniótól és/vagy a
költségvetésből támogatást kap-e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév
utolsó hónapjának 15 . napjáig meg nem kapott összeg figyelembe vétele nélkül számított
adóalap alapión megállapított adó összegével azonos . E rendelkezés nem vonatkozik arra az
adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem
haladta meg az 50 millió forintot .

(11) Nem kell az (1)-(10) bekezdés rendelkezéseit alkalmaznia az adózónak
megszűnésekor, valamint, ha adóbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be,
továbbá az MRP-nek, a közhasznú társaságnak, a vízitársulatnak, az alapítványnak, a
közalapítványnak, a társadalmi szervezetnek, a köztestületnek, az egyháznak, a
lakásszövetkezetnek, a közhasznú szervezetként, kiemelkedően közhasznú szervezetként
besorolt felsőoktatási intézménynek, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a szociális
szövetkezetnek és az iskolaszövetkezetnek.""

T/231/93/1-2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18. és 84 . . pontjában

ismertetett javaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/231/93/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

19. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 39. §-a helyébe - az Eva tv . 6. § (3)
bekezdés e) pontját, valamint 6 . § (9) bekezdését érintően - a következő rendelkezést
javasolja:

"[39. § Az Eva tv. 6. § (3) bekezdése a következő új e) ponttal egészül ki :
„e) a jogszabályi kötelezettség alapján visszafizetett támogatás összege ."]

39. $ Az Eva tv. 6. ~-a új (9) bekezdéssel egészül ki :
„(9)A (2) bekezdés szerinti bevétel csökkenthető a jogszabályi kötelezettség alapión

tárgyévben visszafizetett támogatás összegével ."

T/231/14 ., 23 ., 24 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19 ., 85 . és 86. pontjában

ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/231/99/14 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

20. Podolák György képviselő - kapcsolódva T/231/17/1 . számú módosító
indítványához (T/231/84 . számú ajánlás 14. pontja) - a 46. §-át új (1) bekezdéssel - az áfa-
törvény 13 . § (1) bekezdés 23) pontját érintően - javasolja kiegészíteni :

"46. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a
továbbiakban: áfa-tőrvény) 13 . $ (1) bekezdésének 23 . pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

„23 . folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás : a közüzemi szerződések, a
feljogosított fogyasztóval, a villamosenergia-ipari illetve a földgázipari tevékenységek
engedélyeseivel, illetve a földgáztermelővel kötött szerződések keretében nyújtott
termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, továbbá a távközlési szerződések keretében nyújtott
szolgáltatásnyújtás, ahol a jogviszony jellegéből következik a szolgáltató állandó
rendelkezésre állása,""

Megjegyzés : A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/231/84 . számú részletes ajánlás
14. pontjával, azonban az ott összefüggő 51 . ponttól eltér, ezért ez a kapcsolódó módosító indítvány önállóan
szerepel .
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Indokolás : Lásd a T/231/88. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

21. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 46. § felvezető szövegének a
következő módosítását, valamint a 46. §-ban az áfa-törvény 13 . § (1) bekezdésének új 23 .
ponttal történő kiegészítését javasolja :

"46. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvény (a továbbiakban :
áfa-törvény) 13 .§ (1) bekezdés[e] ének 23 . pontig helyébe a következő rendelkezés lép, és a
bekezdés a következő 41 . ponttal egészül ki :

„23 . folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás : a közüzemi szerződések
keretében nyújtott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, valamint a külön törvényben
meghatározott feljogosított fogyasztók, engedélyesek, illetve földgáztermelők közötti földgáz-
, illetve villamosenergia termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, továbbá a távközlési
szerződések keretében történő szolgáltatásnyújtás, ahol a jogviszony jellegéből következik a
termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó állandó rendelkezésre állasa ."

„41 . adóbiztosíték : a 31/A . § szerinti adómentes termékimport feltételeinek teljesítése
hiányában termékimport jogcímén keletkező adófizetési kötelezettség biztosítására szolgáló,
az importált termékre vonatkozó adómértékkel kiszámított adó összegének megfelelő összeg,
mely a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvényben a vámbiztosíték nyújtására
irányadó szabályok szerint nyújtható.""

Indokolás : Lásd a T/231/105 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

22. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 51. §-sal - az áfa-törvény 35. §
(1) bekezdése f) pontját érintően - javasolja kiegészíteni :

"51 . $ Az áfa-törvény 35 .§-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki :

/Az adólevonási jog -ha az adózás rendjéről szóló törvény másként nem rendelkezik -
kizárólag az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában
,gyakorolható. Ilyen dokumentumnak minősül az adóalany nevére szóló/

„f) az import adójogi megbízottnak az adókötelezettség teljesítéséről szóló
nyilatkozata és a termék szabadforgalomba bocsátásáról szóló határozat.""
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Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22 ., 23 . és 24 . . pontjában
ismertetett javaslattal.

T/231/106/1-2-3 . sz .

Indokolás : Lásd a T/231/106/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

23. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 51. §-át új (1) bekezdéssel - az áfa-
törvény 36 . § (4) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni :

"51 . ~ (1) Az áfa-törvény 36. ~-árvak (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

„(4)Mentesül a (3) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása alól :
aa az ala 'tóskor nem énbeli betét hozzáárulás formá'ában szerzett va , orv

tekintetében a gazdasági társaságként működő adóalany,
ab)az adóalanyként történő bejelentkezés időpontiét megelőzően, legfeljebb azonban 36

hónappal korábban (egész hónapként beleszámítva a bejelentkezés hónapiét is) beszerzett
termék tekintetében a természetes személy adóalany, ha korábbi ráfordítását utóbb gazdasági
tevékenységével összefüggő költségként számolja el,

feltéve, hogy birtokolja a nevére szóló, az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen
igazoló dokumentumot [35 . ~ (1) bekezdésének a) és ba)-bb)pontjai,

b)az adóalanyként történő bejelentkezés időpontját megelőzően, legfeljebb azonban hat
hónappal korábban importált termék tekintetében (egész hónapként beszámítva a
bejelentkezés hónapját is) az import adójogi megbízottat igénybevevő importáló feltéve
hogy birtokolja az import adójogi megbízott 66/K.§ (6) bekezdése szerinti részére kiadott
nyilatkozatát, valamint az adott termék szabadforgalomba bocsátásáról szóló határozatot."

Az áfa-törvény 36.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Amennyiben az adóalany adószámát az adóhatóság jogerősen felfüggesztette, az
adóalany a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napját követően - az
adószám felfüggesztésének időtartama alatt - megnyílt levonási jogát, az adószám
felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő naptól
kezdődően, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján gyakorolhatja .""

T/231/106/1-2-3 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22 ., 23 . és 24. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/106/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért



24. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 54 . §-ában az áfa-törvény 66/K. §-
ának új (6) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja :

/54. § Az áfa-törvény a következő új XVI/E fejezettel és 66/K .§-al egészül ki :

„XVI/E. fejezet

Import adójogi megbízottra vonatkozó különös szabályok/

"66/K.§ (1) Import adójogi megbízott az a megbízás elfogadásának évét megelőzően
legalább két éve belföldön nyilvántartásba vett adóalany lehet, aki (amely) nem választott
alanyi adómentességet és nem kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végez . [ .]

(2) Import adójogi megbízott igénybevételére a belföldön nyilvántartásba nem vett
külföldi adóalany jogosult.

(3) Az import adójogi megbízott erre vonatkozó írásbeli megbízás alapján saját
nevében az importáló helyett bemutatja, illetve közli a 31/A.§ szerinti adómentes
termékimport fennállása feltételeinek valószínűsítéséhez a 31/A.§ (4) bekezdésben
meghatározott okmányokat, adatokat, valamint eleget tesz a 29/A.§ a)-d) pontja szerinti
termékértékesítéshez kapcsolódó bevallási, összesítő nyilatkozat tételi és számlaadási
kötelezettségnek, és adóbiztosítékot nyújt .

(4) Az import adójogi megbízott az importáló helyett saját nevében teljesített
adókötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az adóbevallásában elkülönítetten tünteti fel az
importáló által teljesített 29/A. § a)-d) pontja szerinti Közösségen belüli adómentes
termékértékesítésre és a termékimportra vonatkozó adatokat, továbbá az összesítő
nyilatkozatában az importáló által teljesített 29/A. § a)-d) pontja szerinti Közösségen belüli
adómentes termékértékesítésre vonatkozó adatokat .

(5) Az import adójogi megbízott a 43 . § (6) bekezdés alapján átvállalja az importálótól
a 29/A. § a)-d) pontja szerinti Közösségi adómentes termékértékesítésről történő
számlakiállítást azzal, hogy a kiállított számlában, egyszerűsített számlában az importáló
adatai (neve, címe, az import rendeltetési tagállamában érvényes, illetve illetősége szerinti
adószáma, közösségi adószáma) mellett az import adójogi megbízott nevét, címét, valamint
belföldi adószámát és közösségi adószámát is szerepeltetni kell .

(6) Amennyiben az adót a 41 . $ (3) bekezdése szerint az import adóiogi megbízott
fizeti meg, nyilatkozik az importáló részére, hogy adókötelezettségét teliesítette . A nyilatkozat
tartalmazza a megbízó és a megbízott nevét, az (5) bekezdésben meghatározott adószámokat,
a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról hozott határozat számát, valamint a megfizetett adó
összegét. A megfizetett adó összegét nem kell feltüntetni a nyilatkozatban, ha az imoprt áfa
összegét a szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat tartalmazza.

[(6)J(7) A megbízott a termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásáról szóló
árunyilatkozattal egyidejűleg bemutatja az import adójogi megbízásra vonatkozó szerződését .
A szerződésnek tartalmaznia kell az importáló és az import adójogi megbízott nevét, címét, az
import adójogi megbízott belföldi közösségi adószámát, az importáló rendeltetési tagállam
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szerinti, illetve illetősége szerinti közösségi adószámát . A megbízásból egyértelműen ki kell
tűnnie, hogy az mely termék importjára vonatkozik . Az import adójogi megbízottnak
elkülönített nyilvántartást kell vezetnie az import adójogi megbízás keretében az importáló
helyett teljesített kötelezettségekről .

[(7)](8,) Az import adójogi megbízott és az importáló a termékimporttal kapcsolatos
adókötelezettség teljesítéséért egyetemlegesen felelős . Az import adójogi megbízásra
vonatkozó szerződés megszűnése nem érinti a megbízás fennállása alatt keletkező
adókötelezettségért való helytállást .

[(8)](D Az import adójogi megbízottnál a 48 . § (4) bekezdésének a) pontja szerinti 4
millió forintos visszaigénylési értékhatár számításakor az importáló helyett a saját
adóbevallásában szerepeltetett 29/A. § a)-d) pontja szerinti adómentes termékértékesítés
adóalapját figyelmen kívül kell hagyni ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22., 23 . és 24 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/106/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

25. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 55 . § (1) bekezdésében a M. 7. § 1 .
pontja j) alpontjának, valamint 55 . § (2) bekezdésében a M. 7. § 37 . pontjának a
következő módosítását javasolja :

/55 . § (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 és a pont kiegészül a következő n) alponttal :

/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 [7 . § 37. pont] előállításához beszerzett 2207 10 00 vámtarifaszámú,
legalább 99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermék kőolajfinomító
adóraktárban., [vagy] finomítói ásványolajraktárban vagy ásványolaj-tárolóban a külön
jogszabály szerint, motorbenzinbe való bekeverés céljából történő denaturálását,"

/(2) A Jöt. 7. §-ának 37 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában//

T/231/106/1-2-3 . sz .
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"37. bioetanol: az igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, a Közösségben
előállított alapanyagból gyártott, 2207 10 00 vámtarifaszámú, legalább 99 térfogatszázalék
alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből a szeszüzemben, valamint kőolajfinomító
adóraktárban., [vagy) finomítói ásványolajraktárban vaky ásványolaj-tárolóban a külön
jogszabály szerint denaturált 2207 20 00 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék ;"

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25 ., 26., 27 ., 90 . és 91 .
pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/101/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

26. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 56. §-ában a Jöt . 11 . § (1) bekezdése
e) pontjának a következő módosítását javasolja :

/56. § A Jöt . 11 . §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
és a bekezdés kiegészül a következő h) ponttal :

/A jövedéki termék adófelfüggesztéssel szállítható//

"e) a szeszüzemből kőolaj-finomító adóraktárba., [vagy) finomítói ásványolajraktárba
vagy ásványolaj-tárolóba, amennyiben a szállított jövedéki termék bioetanol vagy a 2207 10
00 vámtarifaszámú, legalább 99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermék ;

„h) - amennyiben 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 vagy 2710 11 49
vámtarifaszámú ólmozatlan benzin a szállított termék - a kőolaj-finomító adóraktárból vagy
finomítói ásványolajraktárból, illetve ásványolaj-tárolóból a 72 . § (11) bekezdés szerinti
szeszüzembe, E85 előállítása céljára.""

T/231/101/1-2-3-4-5 . sz .

T/231/101/1-2-3-4-5 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25 ., 26., 27 ., 90 . és 91 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/101/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

27. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 65 . § (1) bekezdésében a Jöt. 58 . §
(1) bekezdését új b) ponttal kiegészíteni javasolja :



"65 . § (1) A Jöt. 58 . §-a (1) bekezdésének b és e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/Ásványolaj-adóraktári engedély/

b a kőola -finomító en edél esének a kőolá -finomító területén kívül található
ásvánvolai tárolására, raktározására alkalmas tárolóra, ahol a betárolt ásványolaitenn6k
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);

„e) ásványolaj önálló tárolását végző tárolótelepre, ahol a bioetanol benzinbe való
közvetlen bekeverése is végezhető (a továbbiakban : ásványolaj-tároló) ;"

/adható ./"

-20-

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25 ., 26., 27 ., 90. és 91 .
pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/101/3 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

28. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 98 . § (2) bekezdésében az Art. 16.
§ (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(2) Az Art. 16. §-a a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki :/

"(4) A munkáltató és a kifizető - adóazonosító számának közlésével - az illetékes
elsőfokú állami adóhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított személyi adatait,
állampolgárságát, adóazonosító jelét, TAJ-számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét,
kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, a FEOR
számot, a munkakört, a munkakör betöltéséhez, illetőleg a tevékenység gyakorlásához
szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget, a személyi alapbért, magán-nyugdíjpénztári
tagság esetén feltünteti a pénztár nevét, azonosítóját . A társadalombiztosítási kifizetőhellyel
rendelkező munkáltató, kifizető bejelentése kiterjed a biztosítás megszűnését követően
folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási segélyre és a
gyermekgondozási díjra is. A bejelentést"

Indokolás: Lásd a T/231/85 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja

T/231/101/1-2-3-4-5 . sz .
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- a Gazdasági biz- egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

29. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 100. §-ában az Art . 17/A. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/100. § Az Art . a 17. §-át követően a következő új 17/A . §-al egészül ki:/

"17/A. § (1) A Tbj. 5 . § (1) bekezdésének a) pontja szerinti biztosított[at]
foglalkoztatója, a társas vállalkozás (az e § alkalmazásában továbbiakban együtt :
foglalkoztató) és a biztosított egyéni vállalkozó az adószámának, valamint az általa
foglalkoztatott biztosított személy adóazonosító jelének feltüntetésével elektronikus úton, az
elektronikus bevallásra egyébként nem kötelezett az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon bejelentést [tesz] tehet az állami adóhatóságnak a járulékalapot képező
jövedelem, illetve adóelőleg-alap mértékéről a Tbj . 20. § (2) bekezdésében, 27 . $ (1)
bekezdésében, 29 . § (1) bekezdésében és29/A.$ (1) bekezdésében meghatározott
járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében . A bejelentést a foglalkoztatóvá válást, a
vállalkozói igazolvány kiváltását, illetőleg a biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15 napon
belül [kell] lehet benyújtani az állami adóhatósághoz ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 29. és 94 . pontjában
ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/231/98/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

30. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 104 . § (2) bekezdésében az Art. 24 .
§ (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(2) Az Art . 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(3) Az állami adóhatóság az adószámmal nem rendelkező magánszemélyt az
adóazonosító jelén - a magyar állampolgársággal nem rendelkező magánszemély esetén az
állampolgárságát is feltüntetve - tartja nyilván. Amennyiben a magánszemély adóazonosító
jellel nem rendelkezik és belföldön eseti jelleggel szerez adóköteles, a kifizető
adatszolgáltatási kötelezettsége körébe eső jövedelmet, a magánszemély adóazonosító jelének
megállapítását a kifizető is kérheti az állami adóhatóságtól a nem magyar állampolgárságú
magánszemély általa ismert, a magyar állampolgárságú magánszemély esetében e törvény 20 .
§ (1) bekezdésében meghatározott természetes azonosító adatainak és amennyiben a
magánszemély [belföldön] rendelkezik értesítési címmel, annak közlésével . A magánszemély
adóazonosító jeléről az adóhatóság a kifizetőt is tájékoztatja ."

T/231/98/á-4. sz .
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Indokolás : Lásd a T/231/110/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

31 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 105. §-iban az art . 24/A. § (8)
bekezdésének helyébe a következő módosítását javasolja :

/105 . § Az Art . a 24. §-át követően a következő úi 24/A . §-sal egészül ki :/

"[(8) Ha az adózó adószámát az állami adóhatóság a (4) bekezdés alapján jogerős
határozattal tőrölte és ezt követően az adózó megszűnéséig adóköteles tevékenységet
kíván folytatni, az adózó az adószám megállapítását a 17 . § (1) bekezdés c) pontja
megfelelő alkalmazásával kéri .]

„(8 Ha cégbíróság, körzetközponti jegyző, illetve az adózó nyilvántartását vezető
e éb szerv felfú esztés elrendeléséről szóló me keresése értesítése nem eredmén ezi az

szűnését az e éni vállalkozói i azolván visszavonását
adószámát az állami adóhatóság a (4) bekezdés alapión az adózó megszűnését megelőzően
jogerős határozattal törölte, és az adózó a törlést követően adóköteles tevékenységet kíván
folytatni, az adózó az adószám megállapítását a 17 . § (1) bekezdés e) pontig mezfelelő
alkalmazásával kéri."

Indokolás : Lásd a T/231/110/2, számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

32. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 106. § (2) bekezdés bevezető
szövegének, valamint az Art. 31 . § (2) bekezdésének a következő módosítását, valamint új
27 . ponttal történő kiegészítését, valamint befejező mondatának a következő módosítását
javasolja :

"(2) Az Art. 31 . § (2) bekezdése felvezető szövegrésze, valamint 6-11 . és 23. pontjai
helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a következő új 27. ponttal és
mondattal egészül ki:

„(2) A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő
magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52 . § (4) bekezdésének 1), p), r), s)[,] és t) [és u)]
pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként,
a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy
társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített
kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról - kivéve az árfolyamnyereség
adóról, illetőleg a kamatjövedelem adóról -, járulékról és az alábbi adatokról"
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„6. a

	

társadalombiztosítási

	

(nyugdíjbiztosítási,

	

természetbeni

	

és

	

pénzbeli
egészségbiztosítási) járulék alapjáról, összegéről,

7. a nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj) alapját képező jövedelemről, a
nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegéről, ílletőleg a levont (befizetett) nyugdíjjárulék
(magán-nyugdíjpénztári tagdíj és a pénztártag, illetőleg a foglalkoztató által vállalt tagdíj
kiegészítés) összegéről,

8. a magánszemély által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék
alapjáról, a levont (befizetett) természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék
összegéről,

9. a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási és/vagy nyugdíjjárulék-levonás (magán-
nyugdíjpénztári tagdíj levonás) elmaradásának okáról,

10. a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamáról, amelyre tekintettel a
tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen
időtartamra vonatkozó társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási, természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási) járulék, a levont (megfizetett) természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag, illetőleg a
foglalkoztató által vállalt tagdíj-kiegészítés) alapjáról és összegéről,

11 . a gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozási segély (gyes), gyermeknevelési
támogatás (gyet), ápolási díj, munkanélküli-ellátás folyósításának időtartamáról, az ellátás
összegéről, és az abból levont (megfizetett) nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a
pénztártag által vállalt tagdíj-kiegészítés) összegéről, illetőleg a levonás elmaradásának
okáról,"

„23. a külön jogszabály szerint Start-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a
kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék, társadalombiztosítási
(nyugdíjbiztosítási, természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási) járulék alapjáról és
összegéről, a tételes egészségügyi hozzájárulás kedvezmény nélkül számított összegéről,
továbbá a bruttó munkabér alapján számított 15 vagy 25%-os mértékű kötelezettség alapjáról
és összegéről,"

"27. a betöltött munkakörről, az iskolai végzettségről, szakképzettségről ."

„Az Szja. tv. 65 . §[ .1 (1) bekezdésében meghatározott kamatjövedelemből levont adót és
annak alapját az Szja. tv. 65 . §[.1 (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben a
kifizető - magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként - bruttó módon az e bekezdés
szerinti bevallásában vallja be.""

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 32 . és 33. pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/110/3 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

T/231/110/3-4 . sz .
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33. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdésének - az Art.
52 . § (4) bekezdés u) pontját érintően - az elhagyását javasolja, valamint a 109. § (2)
bekezdésében az Art. 52 . § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezést javasolja,
továbbá a 109. §-át új (3) bekezdéssel - az Art. 52. § (16) bekezdését érintően - kiegészíteni
javasolja :

"109 . § [(1) Az Art. 52 . § (4) bekezdése a következő új u) ponttal egészül ki :

[(4) A 31. §-ban és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal az
adóhatósághoz bevallást teljesít, illetőleg adatot szolgáltat :]
„u) a Tbj . 5. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő ."]

[(2)] WAz 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), valamint a Foglalkoztatási Hivatal (a
továbbiakban : FH) megyei (fővárosi) munkaügyi központ igazgatási szervei, továbbá a
menekültügyi hatóság 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 a 31 . § (2) bekezdése 1-7., 9-15. és 23-24. pontok szerinti
részletezettséggel bevallott, nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges,
éves konszolidált adatokat - ide nem értve a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek,
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó
adatokat - az ONYF részére a tárgyévet követő év április 30 . napjáig elektronikus úton
adja át.

Az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzése céljára az állami adóhatóság a
31 . § (2) bekezdése 1-6 ., 8-10., 12-14., 16. és 23. pontjaiban meghatározott adatokat
elektronikus úton a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig hivatalból
adja át az OU részére. Az állami adóhatóság a magán-nyugdíjpénztári tagok
folyószámlájának vezetéséhez a magánnyugdíjpénztárak részére - pénztáranként - a 31,
§ (2) bekezdése 1-5., 7 ., 9-12. és 15. pontjaiban foglalt adatokat elektronikus úton a
bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig hivatalból adja át .]

„(7) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (a továbbiakban: OU) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a
továbbiakban: ONYF) és azok igazgatási szervei, valamint a Foglalkoztatási Hivatal (a
továbbiakban: FH) megyei (fővárosi) munkaügyi központok, az Országos Munkabiztonsági és
Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és területi felügyelőségei, továbbá a menekültügyi
hatóság részére az adóval összefüggő adatról, tényről, körülményről, ha az valamely ellátás
vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének
ellenőrzése érdekében szükséges . Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott
bevallásra kötelezettek által a 31 . $ (2) bekezdése1-7 .,9-15 . és 23-24. pontok szerinti
részletezettséggel bevallott, nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, éves
konszolidált adatokat-ide nem értve a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú taQiaira vonatkozó adatokat - az
ONYF részére a tárgyévet követő év április 30 . napjáig elektronikus úton adja át . Az állami
adóhatóság elektronikus úton a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig
hivatalból adja át
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a)az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzése Céliára a 31 . ~ (2) bekezdése 1-6.,
8-10., 12-14., 16 . és 23 . pontjaiban meghatározott adatokat az OEP részére,

b) a magán-nyugdíjpénztári tagok folyószámlájának vezetéséhez a magánnyugdíj-
pénztárak részére-pénztáranként-a 31 . $ (2) bekezdése1-5.,7., 9-12 . és 15 . pontjaiban
foglalt adatokat."

[(3)] QAz Art. 52. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(15) Az állami adóhatóság nyilvántartja az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott,
megbízott magánszemély adóazonosító jelét."

(3) Az Art. 52. $-a a következő új (16) bekezdéssel egészül ki :

„(16)A munkáltató, kifizető és a magánszemély az e törvény 31 . § (2) bekezdésében
meghatározott saját adataihoz a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren(KR)
keresztül, a KR használatához szükséges egyedi azonosítóval és titkos jelszóval
hozzáférhet .""

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 32. és 33 . pontjában
ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/231/110/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

34. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 109 . § (2) bekezdésében az Art.
52. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(2) 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), a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, [valamint]
a Foglalkoztatási Hivatal (a továbbiakban : FH), a megyei (fővárosi) munkaügyi központok
[igazgatási szervei], továbbá a menekültügyi hatóság részére az adóval összefüggő adatról,
tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a
folyósítás jogszerűségének ellenőrzése , illetőleg a munkaerő-piaci helyzet elemzéséhez
szükséges statisztikai célra történő felhasználása érdekében szükséges , valamint az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség és területi felügyelőségei (a továbbiakban :
OMMF) részére a munkaviszonnyal kapcsolatban a 16 . § (4) bekezdésében meghatározott
bejelentési kötelezettség teljesítésével, és a munkanélküli ellátásra való jogosultság
ellenőrzésével összefüggő adatokról . Az OMMF az előbbiekben meghatározott ellenőrzési
fogkörében az állami adóhatóság adataihoz elektronikus úton közvetlenül is hozzáférhet . Az
állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek által a 31 . § (2)
bekezdése 1-7 ., 9-15 . és 23-24 . pontok szerinti részletezettséggel bevallott,
nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, éves konszolidált adatokat - ide
nem értve a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági

T/231/110/3-4 . sz .
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szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó adatokat - az ONYF részére a tárgyévet
követő év április 30. napjáig elektronikus úton adja át."

Indokolás: Lásd a T/231/86 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője
a Foglalkoztatási biz . ülésén egyetért
az Emberi jogi, a Gazdasági és
a Költségvetési biz . ülésén nem ért egyet

35. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 110. § (2) bekezdésében az Art. 54 .
§ (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/(2) Az Art. 54 . §-a következő úi (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (6)-(10)
bekezdések számozása (7)-(11) bekezdésekre változik :/

"(6) Az állami adóhatóság honlapján közzéteszi az általa nyilvántartott, adószámmal
rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózók - kivéve az e törvény 77 . ~ (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott adózókat- az adóhatóság nyilvántartásában szereplő
alkalmazottainak létszámát ."

Indokolás : Lásd a T/231/11015 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

36. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 111 . §-ában az Art. (5)
bekezdésének helyébe a következő rendelkezést javasolja :

/111 . § Az Art. 55. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki :/

"[(5) Az állami adóhatóság a negyedévet követő 30 napon belül közzéteszi annak
az adózónak nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, akinek (amelynek) 6
hónapon keresztül nyilvántartott adótartozása összességében a 100 millió forintot,
magánszemély esetében a 10 millió forintot meghaladja .]

(5) Az állami adóhatóság negyedévenként a negyedévet követő 30 napon belül
honlapján közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét,
telephelyét, akiknek (amelyeknek) a negyedév utolsó napját megelőző 180 napon át az
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása folyamatosan meghaladta a 100 millió forintot,
magánszemély esetében a 10 millió forintot ."
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Indokolás : Lásd a T/231/110/6. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

37. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 125. § bevezető szövegének a
következő módosítását, valamint a 125. §-ban az Art. 172 . § (1) bekezdését új m) ponttal
kiegészíteni javasolja:

"125 . § [(1) ]Az Art. 172. § (1) bekezdés g) és 1) pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek , egyidejűleg a § a következő fii m) ponttal egészül ki :

[172. § (1) A magánszemély adózó 100 ezer forintig, más adózó 200 ezer forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha]

„g) be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott, igazolatlan
eredetű árut forgalmaz, illetőleg az ellenőrzés időpontjában az áru eredetét tanúsító
bizonylattal vagy annak másolatával nem rendelkezik,"

„1) az ellenőrzést, az üzletlezárást, illetőleg a tevékenység felfüggesztésének
alkalmazását vagy a végrehajtási eljárást a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az
együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza, különösen
ilyennek minősül, ha a becslés során az adózó bizonyítékként más adózót is érintő
szerződéses kapcsolatra vagy egyéb ügyletre hivatkozik, és az ez alapján lefolytatott
kapcsolódó vizsgálat az adózó bizonyítási indítványában foglaltakat nem támasztja alá ."

„m) a külön jogszabályban meghatározott feltételek megsértésével állít elő és/vagy
hoz forgalomba nyomtatványt .""

Indokolás : Lásd a T/231/110/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

38. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 130. §-ában a Tbj . 5. § (1)
bekezdése i) pontjának a következő módosítását javasolja :

/130 . § A Tbj . 5 . §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a § a következő i) ponttal egészül ki :

/E törvény alapján biztosított//

"i) a mezőgazdasági őstermelő, kivéve a közös őstermelői igazolvány alapión
őstermelő kiskorú személyt, az egyéb jogcímen [- ide nem értve a g) pontot és a (2)



-28-

bekezdést -] biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast, illetőleg az özvegyi nyugdíjban részesülő
személyt, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte ."

Indokolás : Lásd a T/231/100/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

39. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 135. §-ában a Tbj . 20. § (2)
bekezdésének a következő módosítását, valamint új (3) bekezdéssel történő kiegészítését
javasolja:

"135 . § A Tbj. 20. §-a a következő (2)_(3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az
eredeti rendelkezés jelölése (1) bekezdésre változik :

„(2) Az 5 . § (1) bekezdésének a) pontjában említett biztosított foglalkoztatója a
társadalombiztosítási járulékot havonta legalább 125 000 forint, 2007 . január 1-jétől 131 000
forint minimum járulékalap - részmunkaidő esetén ezen összeg arányos része - után köteles
megfizetni . [A tényleges járulékalapot képező jövedelem nagyságára figyelemmel az
50/A. § szerint járulékkedvezmény vehető igénybe .] Ha a járulékalapot képező jövedelem
nem éri el a minimum járulékalapot, a foglalkoztató az Art . 17/A. ~-ában meghatározott
be*elentés esetén a társadalombiztosítási 'árulékot a *Arulékala ot ké ező *6vedelem után
fizeti meg .

3 Ha a biztosított 'árulékala ot ké ező 'övedelme nem en el a mimmum
járulékalapot és a foglalkoztató nem é1 az Art . 17/A. ~-ában meghatározott bejelentési
jogával, a 24 . $ (1) bekezdés szerinti járulékfizetési kötelezettség alapján a biztosítottat
terhelő járuléktöbbletet a foglalkoztató viseli .""

T/231/100/2 ., /3 ., /5 ., /6 ., /7 ., /8 ., /12 ., /14 ., / 1 9a. sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 ., 40 ., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,

49 ., 51 . és 104 . pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/231/100/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

40. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 136. §-ában a Tbj . 24. § (1)
bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja :

/136. § A Tbj . 24. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(1) A foglalkoztatott a 19 . § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot
(tagdíjat) és a 19. § (3) bekezdésében meghatározott egészségbiztosítási járulékot fizet . A
nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék alapja a társadalombiztosítási járulék
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alapját képező jövedelem . [Az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában említett biztosított a
nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és az egészségbiztosítási járulékot havonta legalább 125 000
forint, 2007. január 1-jétől 131000 forint után köteles megfizetni . A tényleges
járulékalapot képező jövedelem nagyságára figyelemmel az 50/A. § szerint
járulékkedvezmény vehető igénybe .] A foglalkoztatott nem fizet

a) nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot a járulékalapot képező
természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt
összege, az adóköteles béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott részének személyi
jövedelemadóval növelt összege, a felszolgálási díj és a borravaló után,

b) egészségbiztosítási járulékot a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési
támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a külön jogszabály szerinti
prémiumévek program, illetőleg a különleges foglalkoztat ási állomány keretében járó juttatás,
és a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a Munka Törvénykönyve 88 . §
(2) bekezdése alapján kifizetett összeg után ."

T/231/100/2 ., /3 ., /5 ., /6., /7 ., /8 ., /12 ., /14 ., / 1 9a. sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 ., 40., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,

49 ., 51 . és 104 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/231/100/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

41 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 137. §-ában a Tbj . 25. §-ának a
következő módosítását javasolja :

/137. § A Tbj . 25 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"25 . § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után
természetbeni egészségbiztosítási járulékot, nyugdíja folyósításának szünetelése esetén
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is fizet . A saját iogú nyugdíjas foglalkoztatott
nyugdíjjárulékot nem fizet ."

Indokolás : Lásd a T/231/100/4. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

42. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 139. §-ában a Tbj . 27. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/139. § A Tbj . 27. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/
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"(1) A társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után a 19 . § (1) bekezdésében
meghatározott társadalombiztosítási járulékot fizet . A társadalombiztosítási járulékot [alapja]
a társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt)
járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább 125 000 forint, 2007 . január 1-jétől
131 000 forint minimum járulékalap után kell megfizetni . Ha a járulékfizetési kötelezettség
nem áll fenn egy teljes naptári hónapon át, egy naptári napra az előzőek szerinti összeg
harmincad részét kell figyelembe venni . [A tényleges járulékalapot képező jövedelem
nagyságára figyelemmel az 50/A. § szerint járulékkedvezmény vehető igénybe.] Ha a
járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot, a társas vállalkozás az
Art . 17/A. §-ában meghatározott bejelentés esetén a társadalombiztosítási iárulékot a
járulékalapot képező iövedelem, de legalább a minimálbér után fizeti meg ."

T/231/100/2 ., /3 ., /5 ., /6 ., /7 ., /8 ., /12 ., /14 ., / 19a . sz .

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 ., 40 ., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,
49 ., 51 . és 104 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/100/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

43. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 140. §-ában a Tbj . 28. § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/140. § A Tbj . 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott körülmények nem állnak fenn a
naptári hónap teljes tartamán át, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra a
27. § (1) bekezdésben meghatározott [összeg] járulékalap harmincad részét kell alapul venni .
A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok
naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával . Ezt a
szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a társas vállalkozó biztosítási jogviszonya a hónap
közben kezdődött vagy szűnt meg ."

T/231/100/2 ., /3 ., /5 ., /6 ., /7 ., /8 ., /12 ., /14 ., /1 9a. sz .

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalnlag összefügg az ajánlás 39 ., 40 ., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,
49 ., 51 . és 104 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/231/100/6 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

44. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 141. §-ában a Tbj . 29. § (1)-(2) és
(4) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja :



- 3 1 -

/141 . § A Tbj . 29. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(1) A biztosított egyéni vállalkozó az Szja tv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott
vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de havonta
legalább 125 000 forint, 2007 . január 1-jétől legalább 131 000 forint minimum járulékalap
után fizeti meg a 19 . § (1) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási
járulékot. [A tényleges járulékalapot képező jövedelem nagyságára figyelemmel az 50/A.
§ szerint járulékkedvezmény vehető igénybe .] Ha a vállalkozói kivét nem éri el a minimum
járulékalapot, az Art . 17/A. §-ában meghatározott bejelentés esetén az egyéni vállalkozó a
vállalkozói kivét, de legalább a minimálbér után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot .
Ha az átaMn adózó e eni vállalkozó átalalán adó ala 'át U ező *6vedelme nem éri el a
minimum járulékalapot, az Art . 17/A. §-ában meghatározott bejelentés esetén az átalányadó
alaviát képező jövedelem, de legalább a minimálbér után fizeti meg a társadalombiztosítási
járulékot .

(2) A tételes átalányadózó esetében a társadalombiztosítási járulék alapja [125 000
forint, 2007. január 1-jétől 131000 forint. A járulékkedvezmény érvényesítése az 50/A. §
szerint történik] a minimálbér .

(3) Az egyéni vállalkozó - ideértve a tételes átalányadózót is - a 19. § (2)-(3)
bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és egészségbiztosítási járulékot az
(1)-(2) bekezdésben meghatározott társadalombiztosítási járulékalap figyelembevételével
fizeti meg, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) azonban legfeljebb a járulékfizetési felső határig .

(4) Az egyéni vállalkozó az (1) bekezdésben említett [összeg] járulékalap
alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és
egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt

a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban,
ápolási díjban részesül - kivéve ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,
az ápolási díj folyósításának tartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,

b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,

c) fogvatartott,

d) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti,

e) a 31 . § (4) bekezdésében említett egyéni vállalkozó keresőképtelen ."

T/231/100/2 ., /3., /5 ., /6 ., /7 ., /8., /12 ., /14 ., /1 9a. sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 ., 40 ., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,

49., 51 . és 104 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/100/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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45. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 142 . §-ában a Tbj . 29/A. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/142. § A Tbj . 29/A . §-ának (1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :/

"(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó (továbbiakban: eva
adózó) biztosított egyéni vállalkozó a 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékokat
(tagdíjat) havonta 125 000 forint, 2007 . január 1-jétől 131 000 forint [alapulvételével]
minimum járulékalap után fizeti meg . [A tényleges járulékalapot képező jövedelem
nagyságára figyelemmel az 50/A . § szerint járulékkedvezmény vehető igénybe .] Ha az
Art.17/A.$-ában meghatározott bejelentése szerint a jövedelme nem éri el a minimum
járulékalapot, az eva adózó a járulékokat (tagdűat) legalább a minimálbér után fizeti meg ."

T/231/100/2 ., /3 ., /5 ., /6 ., /7 ., /8 ., /12 ., /14 ., / 1 9a. sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 ., 40 ., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,

49., 51 . és 104 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/100/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

46. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 144. §-ában a Tbj . 30/A. § (2)
bekezdésének a következő módosításátjavasolja:

/144. § A Tbj . a 30. § után a következő alcímmel egészül ki, egyidejűleg a 30/A. §
helyébe a következő rendelkezés lép :

„A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése/

"(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e
tevékenységéből származó, a tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a
hétmillió forintot, az őstermelői tevékenységből származó bevétel 20 százaléka [minimálbér
50 százalékának megfelelő összeg] után 8,5 százalék nyugdíjjárulékot is magában foglaló
nyugdíj-biztosítási járulékot és a 19 . $ (3) bekezdésében meghatározott mértékű természetbeni
egészségbiztosítási járulékot fizet [fizeti meg az (1) bekezdésben meghatározott
járulékokat (tagdíjat)] . A hétmillió forintos bevételi összeghatár számításánál figyelmen
kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított,
egyébként bevételnek számító támogatást,"

Indokolás : Lásd a T/231/100/9. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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47. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 145. §-a felvezető szövegének a
következő módosítását javasolja:

"145 . § [(1)] A Tbj. 31 . §-a (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre módosul és a § előtti alcím az
alábbiak szerint változik :"

Indokolás : Lásd a T/2311100/10 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

48. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 150. §-ában a Tbj . 41 . § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/150. § A Tbj . 41 . §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(3) Az APEH elektronikus úton hivatalból átadja az Art . 31 . §-inak (2) bekezdése
szerinti bevallási adatokból

a) az 1-7 ., 9-15. és 23-24. pont szerinti részletezettséggel bevallott éves [konszolidált]
ellenőrzött adatokat - ide nem értve a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó adatokat - a
nyugdíjjogosultság és a nyugdíj megállapítása céljából az ONYF részére a tárgyévet követő
év április 30:[-áig],

b) az 1-6 ., 8-10., 12-14., 16. és 23 . pont szerinti adatokat az egészségbiztosítási
ellátások utólagos ellenőrzése céljából az OEP részére a havi adó- és járulékbevallás
benyújtására előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó [napjáig],

c) az 1-5 ., 7., 9-12. és 15. pont szerinti adatokat a magán-nyugdíjpénztári tagok
folyószámlájának vezetéséhez a magánnyugdíjpénztárak részére - pénztáranként - a bevallás
benyújtására előírt határidőt követő hónap , a bevallás kijavítása, önellenőrzéssel történő
hel esbítése esetén a ki*avítás illetőle az önellenőrzés ben "tósának idő ont át követő
hónap utolsó [napjáig.]

napjáig; az 5 . $ (3) bekezdése szerint biztosított, a vendéglátó üzlet felszolgálóin által
fizetett a -dí'-biztosítási 'árulék a

	

dí"árulék ta-dí' ala 'ára össze ere vonatkozó
adatokat az ONYF, illetőleg a magánnyugdíjpénztár részére az 5 . § (3) bekezdése szerint
biztosított által fizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék alapjára,
összegére vonatkozó adatokat az OEP részére a személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására
előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó napáig ."

Indokolás : Lásd a T/231/100/11 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

49. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 152. § (1) bekezdése felvezető
szövegének a következő módosítását javasolja :

"152. § [(1)j A Tbj. 49. §-a utáni alcím, valamint az 50. § helyébe a következő
rendelkezés lép :"

T/231/100/2 ., /3 ., /5 ., /6 ., /7 ., /8., /12., /14., / 1 9a . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 ., 40 ., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,

49 ., 51 . és 104, pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/100112 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

50. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 152 . § (1) bekezdésében a Tbj . 50 . §
(4) és (7) bekezdéseinek a következő módosítását, valamint új (8) bekezdéssel történő
kiegészítésétjavasolja :

/152. § (1) A Tbj . 49. §-a utáni alcím, valamint az 50 . § helyébe a következő
rendelkezés lép :

„A járulék és a tagdíj megállapítása, bevallása, megfizetése/

"(4) A mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási járulékot, az
egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) az Art . 31 . §-ának (2) bekezdése
szerinti adattartalommal[ében és 2. számú mellékletében meghatározottak szerint a
tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be, illetőleg] elektronikus úton negyedévente, a
negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és a bevallás benyúitására előírt határidőig fizeti
meg az állami adóhatóságnak_"

"(7) A magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetési kötelezettséget, a késedelmi- és az
önellenőrzési pótlékot az APEH nevén, a Magyar Államkincstár által vezetett,
magánnyugdíjpénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési -, illetőleg késedelmi (önellenőrzési)
o"tlék számlákra kell teljesíteni . A Magyar Államkincstár a tagdíjat , a késedelmi- és az

önellenőrzési pótlékot haladéktalanul átutalja a magá myugdíjpénztámak ."

"(8) Az állami adóhatóság a járulékkötelezettség teljesítése érdekében az Art . 17/A. §-
ában meghatározott bejelentés valóságtartalmát-különösen a vállalkozásból származó
jövedelmekre figyelemmel-vizsgálja."
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Indokolás : Lásd a T/231/100/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

51. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 152 . § (2) bekezdésének - a Tbj.
50/A. § (2) bekezdését érintően - az elhagyását javasolja :

/152 . § (1) A Tbj . 49. §-a utáni alcím, valamint az 50 . § helyébe a következő
rendelkezés lép :

„A járulék és a tagdíj megállapítása, bevallása, megfizetése/

"[(2) A Tbj. az 50 . § után a következő 50/A. §-sal egészül ki :

„50/A. § Az 5 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti biztosított foglalkoztatóját, a
társas vállalkozást, az egyéni vállalkozót, valamint az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
biztosítottat, a társas vállalkozót havonta legfeljebb 18 125 forint, 2007. január 1-jétől
19 000 forint társadalombiztosítási járulékkedvezmény, illetőleg havonta legfeljebb
5 313 forint nyugdíjjárulék- (tagdíj) és 3 750 forint egészségbiztosítási
járulékkedvezmény, 2007. január 1-jétől 5 570 forint nyugdíjjárulék- (tagdíj) és 4 585
forint egészségbiztosítási járulékkedvezmény illeti meg, ha a foglalkoztató (egyéni
vállalkozó) az Art.-ben meghatározottak szerint bejelenti az állami adóhatóságnak, hogy
a biztosított járulékalapot képező jövedelme havonta nem éri el a 125 000 forintot, 2007 .
január 1-jétől a 131000 forintot .

(2) A járulékkedvezmény a 125 000 forint, 2007 . január 1-jétől 131000 forint
járulékalap és az ezen összeget el nem érő tényleges járulékalapot képező jövedelem
után számított járulékok összegének különbözete .

(3) A foglalkoztató az (1) bekezdés szerinti bejelentéséről a bejelentést követő 15
napon belül tájékoztatja a biztosítottat."j"

T/231/100/2 ., /3 ., /5 ., /6 ., /7 ., /8 ., /12 ., /14 ., / 1 9a. sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 ., 40 ., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,

49., 51 . és 104 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/100/14. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

52. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 153. §-sal - a Tbj. 51 . § (1)
bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni :
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"153 . ATbj . 51 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lém

1 Ama - ann - dí' énztár e eztetést kezdemén ez az állami adóhatósé - - al ha a
bevallás és a befizetés adatai között eltérést állapít meg, tagdíj bevallására, befizetésére nem
került sor. Az egyeztetés lefolytatásához szükséges adatokat a pénztár-az adatátadás
módjáról kötött megállapodásnak megfelelően-átadja az állami adóhatóságnak.""

Indokolás : Lásd a T/23 1110011 S . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

53. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 153. §-ában az Eho . 3. § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/153. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Eho.) 3. §-ának (3) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(3) A magánszemély az adóévben megszerzett, az Szja tv . szerint külön adózó,
bevallási kötelezettség alá tartozó

a) vállalkozásból kivont jövedelem fSzia tv.68 . &l,

b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szia tv.65/A.~j,

c) 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék [Szja tv. 66. §j, vállalkozói
osztalékalap fSzia tv.49/C.~j,

d) árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szia tv. 67 . §j,

e) ingatlan bérbeadásából [Szia tv. 74. §j származó egymillió forintot meghaladó
jövedelem esetén a teljes összeg

után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a
biztosítási jogviszonyában a Tbj . 19. § (1) bekezdése, 36-37. §-a és 39 . § (2) bekezdése
alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék (a
továbbiakban együtt : egészségbiztosítási járulék), valamint az a)-e) pontban meghatározott
jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege
a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban : hozzájárulás-fizetési
felső határ)."

Indokolás : Lásd a T/231/100/16 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért



54. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 154. § (2) bekezdésében az Eho . 11 .
§ (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(2) Az Eho. 11 . § (8) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés
lép :

„Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulást havonta állapítja meg és az Art . 31 . § (2) bekezdésében meghatározottak szerint,
a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadóról benyújtott
bevallásában vallja be[,] . Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő
egészségügyi hozzájárulást évente egyszer állapítja meg, a tárgyévet követő év február 15-éig
fizeti meg és az éves bevallásában vallja be .""

Indokolás : Lásd a T/231/100/17 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

55. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 157. §-sal - a Tny. 83 . § (3)
bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni :

"157. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban Tny .) 83 . $-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A saját jogú nyugellátás folyósítását a Tbj . 5. ~ (1) bekezdése szerinti biztosítási
jogviszonyban álló jogosult kérelmére mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli
folyósítását nem kéri . A nyugellátás szüneteltetésének az időtartama alatt az érintett a
társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek szempontjából nyugdíjasnak minősül .""
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T/231/109/1-3 ., /12 . sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 55 ., 58., 60 . és 106 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/109/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

56. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslatot új 157-158. §-sal - a Tny. 5. §-át
és 64 . § (5)-(6) bekezdéseit érintően - javasolja kiegészíteni :

"157.~ A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tny.) 5 . ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5. ~ (1) E törvény hatálya kiteri ed :
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a)a Tbj . szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra,
továbbá

b) az e törvényben meghatározott saját jogú és hozzátartozói nyu ellátásban részesülő
személyekre, valamint

c) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságra és területi igazgatási szerveire

d) a MÁV ZRT. Nyugdíj Igazgatóságra és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRt-re (a
továbbiakban: GYSEV) .

f2) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság területi igazgatási szervei

a) a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok :

aa) a Főváros és Pest megye területén a Közép-magyarországi Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ab) Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye területén az Észak-
magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ac) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
területén az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósági

ad) Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye területén a Dél-alföldi Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ae) Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye területén a Nyugat-dunántúli
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

af) Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye területén a Közép-dunántúli
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósági

ag) Baranya, Somogy, Tolna megye területén a Dél-dunántúli Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,

(a továbbiakban együtt : területi Mgdíjbíztosítási igazgatási szervek)

b) a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság ."

158. ~ A Tny. 64. ~-ának(5)-(6)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5)A nyugellátás iránti igényt az igénylő lakóhelye szerinti illetékes területi
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, illetve - ha az elhunyt jogszerző korábban
nyugellátásban részesült-a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell érvényesíteni,

(6) A területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok illetékessége az 5 . § (2) bekezdésének
a) pontja szerinti régióhoz tartozó megye, illetve a főváros közigazgatási területére terjed ki .
A Közép-magyarországi. Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság . a hatáskörébe utalt
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dí'fol ósító Inemzetközi ü
kiterjedő illetékességgel járel.""

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 56 ., 59. és 107 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/96/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nemértegyet

57. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 157-159 . §-sal - a Tny. 5. §-át,
22. § (1) bekezdése i) pontját és a 64 . § (5)-(6) bekezdéseit érintően -javasolja kiegészíteni :

"157 . & A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tny.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5 . & (1) E törvény hatálya kiterjed :
a) a Tbi. szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra,

továbbá
b) az e törvényben meghatározott saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő

személyekre, valamint
c) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságra és területi igazgatási szerveire,
d) a MÁV ZRT. Nyugdíj Igazgatóságra és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRt-re (a

továbbiakban: GYSEV) .

(2) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság területi igazgatási szervei
a) a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok :

aa) a Főváros és Pest meggye területén a Közép-mag_yarorszá,gj Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ab) Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye területén az Észak-
magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ac) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
területén az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ad) Bács-Kiskun Békés Cson ár d megye területén a Dél-alföldi Regionalis
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ae) Győr-Moson-Sopron Vas Zala megye területén a Nyugat-dunántúli
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

gD Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye területén a Közép-dunántúli
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;
aABaranya, Somogy, Tolna megye területén a Dél-dunántúli Regionális

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,
(a továbbiakban együtt : területi nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek)

b) a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság

az atósá az orsza e esz területére

T/231/96/1-2-3 . sz .
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„158.§ A Tny. 22. §-ának (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki :

(Keresetként, jövedelemként kell fi"elembe venni .]

„i) a Tbi .30/A.$ (2) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági őstermelő esetében
az éves bevételének 6 százalékát .""

„159.§ A Tny. 64. $-ának(5)-(6)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5)A nyugellátás iránti igényt az igénylő lakóhelye szerinti illetékes területi
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, illetve - ha az elhunyt jogszerző korábban
nyugellátásban részesült-a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell érvényesíteni .

(6) A területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok illetékessége az 5 . § (2) bekezdésének
a)pontig szerinti régióhoz tartozó megye, illetve a főváros közigazgatási területére terjed ki .
A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a hatáskörébe utalt
nemzetközi ügyekben, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ország egész területére
kiterjedő illetékességgel jár el.""

T/231/100/18., /19/b . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 57 . és 105. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/100/18 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

58. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 157. § felvezető szövegének a
következő módosítását javasolja :

"157. § A [társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI, törvény (a
továbbiakban :] Tny.[)] 96. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :"

Indokolás : Lásd a T/231/109/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

T/231/109/1-3 ., /12 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 55 ., 58 ., 60 . és 106 .

pontjában ismertetett javaslattal .
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59 . A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 157 . § és 158. §-ai felvezető
szövegeinek a következő módosítását javasolja:

"[157.] 159 . § A [társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI .
törvény (a továbbiakban:] Tny.[)] 96. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :"

lép :"
"[158.] 160 . § (1) A Tny . 97. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 56 ., 59 . és 107 . pontjában
ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/231/96/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja

lém

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

60. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 159. §-sal - a Tny. 101 . § (1)
bekezdése g) pontját érintően -javasolja kiegészíteni :

"159. & A Tny. 101 . & (1) bekezdésének z) pontja helyébe a következő rendelkezés

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hozv

„g) a Tny. 83 . $ (3) bekezdésében foglaltak részletes eljárási szabályait,"

(rendeletben határozza mez.]"

T/231/96/1-2-3 . sz.

T/231/109/1-3 ., /12 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 55 ., 58 ., 60. és 106.

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/109/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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61 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160 . § (2) bekezdésében az Öpt. 2 . §
(7) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja:

"(2) Az Öpt. 2. §-ának (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(6) E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál
a) egyéni egészségszámla : az egészségpénztár által vezetett egyéni számla ;
b) szolgáltatás-szervezés : egészségpénztári szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

elérhetőségének biztosítása a pénztártagok részére ;
c) kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások.-
ca) a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi

szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése ;
cb) az otthoni gondozás ;
cc) a gyógyterápiás kezelések ;
cd) a gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása;
ce) a közfürdő által nyújtott gyógykezelés ;
cj) a vak személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása;
cg) a megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális

eszközök árának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása
költségeinek támogatása ;

ch) a vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása;
ci) a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések;
cj)az egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében

nyújtott
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának a kiegészítő önsegélyező

szolgáltatási körbe tartozó támogatása ;
- kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása betegség miatt keresőképtelenség

esetén;
- hátramaradottak segélyezése halál esetén .

d) életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások:
da) a természetgyógyászati szolgáltatások ;
db) a rekreációs üdülés, gyógyüdülés, valamint egészségügyi üdülés ;
dc) a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása ;
dd) a sporteszközök vásárlásának támogatása ;
de) az életmód javítását elősegítő kúrák ;
dfi a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának az életmódjavító önsegélyező

szolgáltatási körbe tartozó támogatása .

(7) E törvény alkalmazásában önsegélyező pénztárnál :

a) szociális kockázat: gyermek születésével, egészségi állapottal kapcsolatos pénzügyi
helyzettel, munkanélküliséggel, halálozással és a Bit .-ben meghatározott tííz- és elemi
károkkal kapcsolatos kockázatok;

b) időszaki járadék: a pénztártag részére nyújtott rendszeres pénzbeli szolgáltatás,
amely az alapszabályban meghatározott esetekben és feltételek szerint határozott időtartamig,
illetve legfeljebb a kiváltó esemény megszűnéséig tart .
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c) kiegészítő önsegélyező szolgáltatások :
ca) a gyermek születéséhez kapcsolódó[ellátás] ellátások;
cb) a munkanélküliségi [ellátás] ellátások ;
cc) a tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek ;
cd) a betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek ;
ce) a (6) bekezdés cf)-ch) pontjában meghatározott támogatások ;
[ce)] cf) a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása
- a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek ;
- a gyógyteák; valamint a
- a fog- és szájápolók
árának támogatása kivételével ;
[cf)] cg) hátramaradottak segélyezése halál esetén .

d) életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások : a gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású termékek, a gyógyteák, valamint a fog- és szájápolók árának támogatása ."

Indokolás : Lásd a T/231/109/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője eKyetért

62. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 171 . §-ában az Öpt. 49 . § (1)-(3)
bekezdéseonek a következő módosítását javasolja :

/171 . § Az Öpt. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"49. § (1) A fedezeti alapon a nyugdíjpénztár a tag illetve a munkáltatói tag által
teljesített befizetésnek [legalább 93] az évi 10 000 forint összeghatárig teriedő része legalább
90 százalékát, az azt meghaladó része legalább 94 százalékát köteles jóváírni. E szabálytól a
pénztár a tag belépésétől számított első két hónapban külön jogszabályban meghatározottak
szerint eltérhet .

(2) A vagyonkezelési tevékenység szerződésben megállapított ellenértékének
kereskedési költségek (jutalékok) nélkül számított éves összege [-valamennyi díjat és egyéb
terhelést figyelembe véve -] 2007. évben nem haladhatja meg a nyugdíjpénztár által
kezelésre átadott vagyon[nak a tárgyévet megelőző év harmadik negyedév végi piaci
értékének] tárgyév eleji és tárgyév végi piaci értéke számtani átlagának 0,9 százalékát, 2008-
tól 0,8 százalékát . Ennél magasabb ellenérték esetén a szerződés ellenértékre vonatkozó
kikötése semmis .

(3) Amennyiben a nyugdíjpénztár vagyonkezelését részben vagy egészen önállóan
végzi, a befektetések vagyonarányos költségeire elszámolt összeg 2007. évben nem haladhatja
meg a saját kezelésű vagyon(rész)[nek a tárgyévet megelőző év harmadik negyedév végi
piaci értékének] tárgyév eleji és tárgyév végi piaci értéke számtani átlagának 0,9 százalékát,
2008-től 0,8 százalékát .
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(4) A (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a pénztár
nyilvántartásba vétele a tárgyévben, vagy az azt megelőző három naptári évben történt ."

Indokolás : Lásd a T/231/109/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

63. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 172. §-ában az Opt. 50. § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/172. § Az Öpt 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg „A kiegészítő
egészségpénztárra vonatkozó szabályok" alcímet megelőzően a következő á0/A . §-sal egészül
ki:/

"50 . § (1) Az önsegélyező pénztár egyéni szolgáltatásokat és közösségi
szolgáltatásokat nyújthat . A pénztár az egyéni szolgáltatásokat a tag egyéni számlájának
megterhelésével, az egyes közösségi szolgáltatásokat pedig a fedezeti tartalékon belül
létrehozott szolgáltatási tartalék terhére teljesíti . A pénztár egy, vagy több szolgáltatási
tartalékot hozhat létre, melyeket a pénztártagok egyéni számlái terhére kell képezni .

(2) A tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, támogatás, adomány - az egészségügyi
célú önsegélyező feladatok ellátását képező szolgáltatások , valamint a 2 . $ (7) bekezdés ce)
outjában meghatározott szolgáltatások kivételével - a befizetést követő 180 napon belül nem

használható fel egyéni szolgáltatás finanszírozására .

(3) Az önsegélyező pénztárakban az egységes tagdíjak összegét, a szolgáltatások
értékét és a szükséges alapok nagyságát évente kalkulálni kell . A szolgáltatások lehetséges
értékének összegét és az alapok nagyságát a pénztár által vállalt szolgáltatások összetétele és a
megfizetett tagdíjak szolgáltatásra fordítandó részének összege határozza meg .

(4) Az időszaki járadék szolgáltatást nyújtó önsegélyező pénztárak kötelesek
alapszabályukban rendelkezni a járadékjogosultságról, a járadékfizetés feltételeiről, a
követelések hordozhatóságáról, valamint a járadékszolgáltatás gazdálkodási és üzemviteli
szabályairól .

(5) Amennyiben a pénztár közösségi szolgáltatást nyújt, akkor az alapszabálynak
rendelkeznie kell az egyes közösségi szolgáltatásra jogosultak köréről, az egyes szolgáltatási
tartalékok létrehozásáról, azok mértékéről, fedezetéről, felhasználásának módjáról, az e
tartalékok közötti átcsoportosítás lehetőségéről és módjáról, valamint a közösségi
szolgáltatási kör változása esetén a tartalékban található pénzeszközök egyéni számlákra
történő átcsoportosításáról .

á0/A. § Az önsegélyező pénztár kiegészítő önsegélyező pénztári szolgáltatásokat,
valamint életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatásokat nyújthat ."
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Indokolás : Lásd a T/231/109/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

64. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 182. §-át új (1) bekezdéssel - az
Mpt. 24. § (1) bekezdését érintően - és új (2) bekezdéssel - az Mpt. 24 . § (5) bekezdését
érintően -javasolja kiegészíteni :

"182. §

	

Az Mpt. 24 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép-[a
következő mondattal egészül ki] :

„[Nem akadálya az átlépésnek, ha a tagdíjhátralék és késedelmi pótlék összege az
5000 forintot nem haladja meg.](1)A pénztártag átlépésére, a tag erre irányuló írásbeli
bejelentése alapión, legkésőbb a beielentés napját magában foglaló negyedévet követő
negyedév utolsó napjával kerül sor. A bejelentést az átlépéssel érintett pénztárakhoz kell
benyújtani."

(2) Az Mpt. 24. & (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)A tagdíjfizetésre kötött megállapodás a megkötése napión, legkorábban a
tárgyhónap első napión jön létre . A tárgyhónap első napját megelőző időre megállapodás nem
köthető, kivéve, ha a pénztártag a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel kötött
megállapodását a pénztárnak késedelmesen mutatja be . Ebben az esetben a nyugdíj-biztosítási
igazgatási szervvel kötött megállapodás napjával lehetőség van tagdíjfizetésre is a
megállapodást megkötni. A megállapodásban rendelkezni kell a tagdíj alapjáról és összegéről,
és az esetleges tagdíjkiegészítés vállalásáról is. A megállapodás megkötését követően a
tagdíjat a tárgyhónapot követő hónap 12 . napjáig kell az érintett magánnyugdíjpénztárhoz
megfizetni. A befizetés elmulasztása-a Tbj.34.E(4) bekezdésében foglalt szünetelést kivéve
-a megállapodás megszűnését vonja maga után. A pénztártag a megállapodás szünetelésének
kezdetét és megszűnését a magánnyugdíipénztár részére írásban köteles bejelenteni . A
tagdíjfizetésre kötött megállapodás megszűnéséről a magánnyugdíjpénztár az illetékes
nyugdíj-biztosítási igazgatási szervet értesíti . A tagdíj fizetését-támogatási megállapodás
alapján-a tag helyett más is átvállalhatja . A támogatás jogosultja a pénztártag. A támogatás
felhasználására a tagdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .""

Indokolás: Lásd a T/231/109/7 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

65. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 186. §-ában az Mpt. ó2/A. §-ának és
187. §-ában az Mpt. 66 . § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/186. § Az Mpt. a következő ó2/A . §-sal egészül ki :/



-46-

"62/A. § A fedezeti tartalék javára 2007. évben a pénztár a tagdíj, illetve tagdíj célú
támogatás legalább 94 százalékát, 2008-tól 95,5 százalékát köteles jóváírni. Ettől a pénztár a
tagsági jogviszony létesítését követő első havi tagdíj esetében külön jogszabályban
meghatározottak szerint eltérhet ."

/187. § Az Mpt . 66 . §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a
(6)-(7) bekezdés jelenlegi szövege hatályát veszti :/

"(6) Amennyiben a pénztár vagyonkezelését részben vagy egészen önállóan végzi, a
befektetések vagyonarányos költségeire elszámolt összeg 2007. évben nem haladhatja meg a
saját kezelésű vagyon(rész) [nek a tárgyévet megelőző év harmadik negyedév végi piaci
értékének]tárgyév eleji és tárgyév végi piaci értéke számtani átlagának 0,9 százalékát , 2008-
tól 0,8 százalékát.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a pénztár nyilvántartásba
vétele a tárgyévben, vagy az azt megelőző három naptári évben történt .

(8) A pénztár vagyonkezelési tevékenységére a Tpt .-nek a portfóliókezelési
tevékenységre vonatkozó szabályait - a 126. § (2) bekezdése, a 127 . §, a 128 . §, a 130 . § (3)-
(4) bekezdése és a 133. § (2) bekezdése kivételével - alkalmazni kell, azzal, hogy ahol a Tpt .
valamely rendelkezése megbízót említ, az alatt a pénztár tagját kell érteni .

(9) Pénztári vagyonkezelő csak olyan befektetési vállalkozás, pénzügyi intézmény,
biztosító részvénytársaság vagy befektetésfalap-kezelő lehet, amely

a) tevékenységét a Felügyelet engedélye alapján végzi, vagy
b) az Európai Unió más tagállamában rendelkezik székhellyel, rendelkezik

nyugdíjalapok kezelésére engedéllyel és tevékenységét egyéb jogszabályban foglaltaknak
megfelelően határon átnyúló szolgáltatás keretében vagy magyarországi fióktelepe útján
folytatja."

T/231/109/8-10 . sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 65 ., 66. és 67. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T12311109/8 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

66. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 189. §-ában az Mpt. 681A. § (9)
bekezdésének az elhagyását javasolja :

/189. § Az Mpt . a következő alcímmel, valamint a 68/A-68/C . §-sal egészül ki :

„A pénztártagok által választható portfolió/
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"68/A. § (1) A nyugdíjpénztár választható befektetési portfoliót biztosító rendszert (a
továbbiakban: választható portfoliós rendszer) működtet, melyben a pénztár felhalmozási
időszakban lévő tagjainak egyéni nyugdíjszámláján lévő megtakarítása - a nyugdíjkorhatárig
hátralévő idő, illetve a tag döntése alapján - a portfoliók valamelyikébe kerül elhelyezésre .

(2) A választható portfoliós rendszerben három portfoliót lehet és kell létrehozni,
amelyek az alábbiak:

•

	

klasszikus,

b) kiegyensúlyozott,

•

	

növekedési .

(3) A (2) bekezdés a)-c) pontjában alkalmazott kategóriákat a pénztár választható
portfolióinak megnevezéseiben alkalmazni kell .

(4) A választható portfoliós rendszer indításakor a pénztár a tagok egyéni számláit a
nyugdíjkorhatárukig hátralévő idő alapján :

•

	

amennyiben a hátralévő idő a 15 évet meghaladja, akkor a tag egyéni számláját a
növekedési portfolióba,

b) amennyiben a hátralévő idő 5-15 év között van, akkor a tag egyéni számláját a
kiegyensúlyozott

	

portfolióba,

•

	

amennyiben a hátralévő idő 5 évnél kevesebb, akkor a tag egyéni számláját a
klasszikus portfolióba

sorolja be .

(5) A (4) bekezdésben meghatározott besorolásokat a pénztár rendelkezésére álló
információk alapján kell elvégezni .

(6) A pénztár a tagok besorolását minden év december 31-ével aktualizálja, a
szükséges átsorolásokat elvégzi .

(7) A (4) és (6) bekezdésben meghatározott besorolások, átsorolások kapcsán a
pénztártagokra költséget terhelni nem lehet.

(8) A pénztártag a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő alapján meghatározott besorolástól
eltérhet (egyedi portfolióváltás), azonban a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési
portfoliót nem választhatja. A tagnak a június 30-ai és december 31-ei fordulónapot legalább
30 nappal megelőzően a pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfolióváltási
igényéről. Amennyiben a tag ilyen jellegű nyilatkozatot tett, akkor a pénztárnak a (6)
bekezdés szerinti besorolás aktualizálást - az adott tagra nézve - nem kell elvégeznie.

[(9) A hozamkiegyenlítést az egyes választható portfoliókra külön-külön kell
elvégezni a 63 . §-ban meghatározott eljárás alapján, úgy hogy a pénztárra vonatkozó
előírásokat választható portfoliónként kell alkalmazni.]

[(10)] .(9) A befektetési teljesítmény mérését, illetve nyilvánosságra hozatalát
választható portfoliónként kell elvégezni .

688. § (1) A választható portfoliós rendszer bevezetésére, megszüntetésére vonatkozó
döntés, illetve a rendszer szabályait tartalmazó szabályzat induláskori elfogadása a pénztár
közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik . A választható portfoliós rendszer
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megindulása után a szabályzatot, illetve a befektetési politikát az igazgatótanács módosíthatja,
azonban erről a következő közgyűlést tájékoztatni kell .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályzatnak tartalmaznia kell :

• a választható portfoliók, megnevezését, összetételét, az egyes portfoliókhoz
kapcsolódó befektetési politika és a várható kockázatok leírását, a portfoliókra jellemző
referencia index ismertetését

b) a rendszer működtetési költségeinek részletes leírását,

•

	

a rendszer működtetésének, illetve a portfolió váltásnak a tagokra és a pénztárra
vonatkozó részletes eljárási szabályait,

d) a tagok tájékoztatásának tartalmát és szabályait,

•

	

a rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai
háttér leírását .

(3) A pénztár befektetési politikáját a (2) bekezdésben meghatározott szabályzatba kell
foglalni. A befektetési politikára megfogalmazott előírásoknak a választható portfoliós
szabályzat vonatkozásában is érvényesülniük kell .

68/C . § Az egyedi portfolióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt költségek nem
haladhatják meg az egyéni számlakövetelés egy ezrelékét, és nem lehetnek magasabbak 2000
forintnál ."

T/231/109/8-10 . sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 65 ., 66 . és 67. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/10919 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

67. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 190. §-ában az Mpt, 74 . § (4)-(5)
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja:

/190. § Az Mpt. 74. §-a a következő (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki :/

"(4) A vagyonkezelési tevékenység szerződésben megállapított ellenértékének
kereskedési költségek (jutalékok) nélkül számított éves összege [- valamennyi díjat és egyéb
terhelést figyelembe véve -) 2007. évben nem haladhatja meg a nyugdíjpénztár által
kezelésre átadott vagyon[nak a tárgyévet megelőző év harmadik negyedév végi piaci
értékének] tárgyév eleii és tárgyév végi piaci értéke számtani átlagának 0,9 százalékát , 2008-
tól 0,8 százalékát . Ennél magasabb ellenérték esetén a szerződés ellenértékre vonatkozó
kikötése semmis .

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a pénztár nyilvántartásba
vétele a tárgyévben, vagy az azt megelőző [négy] három naptári évben történt ."
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T/231/109/8-10 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 65 ., 66 . és 67 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/109/10. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

68. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 195. §-ában az Mpt. 120/A. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/195. § Az Mpt. a következő 120/A . §-sal egészül ki :/

"120/A § (1) A 120 . §-ban meghatározott központi nyilvántartásból a Felügyelet
adatokat szolgáltat - törvényben meghatározott feladata teljesítéséhez - az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak és az állami adóhatóságnak. A központi nyilvántartásból
a Felügyelet hozzáférést biztosít a magánnyugdíjpénztárak számára a nyilvántartásban tárolt
pénztártagok adataihoz és a foglalkoztatói törzsadatokhoz, amennyiben az feladataik
ellátásához szükséges. A hozzáférés keretében a magánnyugdíjpénztárak lekérdezési
jogosultsággal rendelkeznek. A hozzáférés részletes szabályairól külön jogszabály
rendelkezik .

(2) A központi nyilvántartásból a Felügyelet a tagdíjbevételek alakulásáról, az
államháztartás információs szükségleteihez igazodva a minisztériumok, a Magyar Nemzeti
Bank, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, valamint egyéb állami
szervek részére, amennyiben az az államháztartás információs rendszerével kapcsolatos,
jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához szükséges, egyedi azonosításra
alkalmatlan információt szolgáltat .

(3) A központi nyilvántartásban tárolt adatokból
a) a Pénztárak Garancia Alapja a pénztári rendszer tagjaival kapcsolatos feladatai

ellátása céljából,
b) az állami adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése céljából,
c) a bíróságok, az ügyészségek a bűnüldözési és büntetés-végrehajtási szervek,

valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása céljából
az általuk tőrvény alapján kezelhető adatok igénylésére jogosultak .

(4) A központi nyilvántartás adatai statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai
célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók .

(5) Az (1) és (3) bekezdésekben nem szabályozott esetben személyes adatok
továbbításának csak akkor lehet helye, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult .

(6) A központi nyilvántartásba saját adatai tekintetében az érintett pénztár,
foglalkoztató vagy természetes személy betekinthet, a róla nyilvántartott adatokról
felvilágosítást kérhet .



-50-

(7) A központi nyilvántartásból a foglalkoztató a vele a Tbj . 5. §-a szerinti biztosítási
jogviszonyt létesített pénztártag adatainak szolgáltatását igényelheti, ha arra a pénztártagot
terhelő tagdíj bevallási és befizetési kötelezettség teljesítése érdekében van szükség . Az
adatokat - az adatkérés céljának és jogalapjának egyidejű igazolása mellett - írásban kell
kérelmezni, a központi nyilvántartásból teljesíthető adatszolgáltatás a pénztártagsági
jogviszony fennállására és az érintett pénztár adatainak átadására terjedhet ki . A Magyar
Államkincstár (MÁK) Területi és Fővárosi Igazgatósága, a számfejtési körébe tartozó
munkáltatóknál Tbj . 5.§-a szerinti biztosítási jogviszonyban álló pénztártagok adatainak
szolgáltatását igényelheti, ha arra a pénztártagot terhelő tagdíjbevallási és befizetési
kötelezettség teljesítése érdekében van szükség . Az adatkérésben az érintett pénztártag és
munkáltató adatai mellett fel kell tüntetni az adatkérést kezdeményező MÁK területi
igazgatóság azonosító és leíró adatait is (adószám, név, székhely). Az adatszolgáltatás
elektronikus úton is igényelhető ."

Indokolás: Lásd a T/231/109/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője ezvetért

69. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 200. §-ában az Szjty. 6 . § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/200. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XIV. törvény (a
továbbiakban: Szjtv.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(2) A szerencsejátékokkal kapcsolatos koncessziós eljárásra vonatkozó részletes
szabályokat, így különösen a Pályázati Értékelő Bizottság létrehozását, összetételét és
el"árását a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg ."

T/231/107/1-2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 69 . és 71 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/10711 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

70. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 202 . §-át új (3) bekezdéssel - az
Szjty. 26. § (19) bekezdését érintően -javasolja kiegészíteni :

"(3)Az Szjty. 26. ~ (19) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

1„(9) A pénznyerő automata a gyártásának időpontjától számított 5 éven tú1 - illetve
annak letelte előtt ha a szervező a énzn erő automata üzemeltetésének W le -es
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megszüntetéséről dönt-teljes egészében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 . évi XLIII .
törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint meghatározott elektronikus berendezés
hulladékának minősül .""

Indokolás : Lásd a T/231/108 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

71. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 208. §-ában az Szjty. 38 . § (2)
bekezdése h) pontjának a következő módosítását javasolja :

/208. § Az Szjty . 38 . §-ának (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki :

„[(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy]/

"h) a szerencsejátékra vonatkozó koncessziós eljárással , így különösen a Pályázati
Értékelő Bizottság létrehozásával, összetételével és eljárásával,

kapcsolatos részletes szabályokat jogszabálvban határozza mez.J"

T/231/107/1-2, sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 69 . és 71. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/107/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

72. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 210-212 . §-sal - a
környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban : Kt.) 5/D . §., Kt. 20 . § ab)
pontját, és Kt. 21. § (5) bekezdését érintően - javasoljakiegészíteni

"210. § AKt.a következő 5/D . $ -sal egészül ki :

„5/D. ~ (1) A 20. ~ ab) pontiaszerinti láncügyletben résztvevő kötelezett a (2) bekezdés
szerint bejelentett láncügylet tekintetében jogosult arra, hogy az e törvényben meghatározott
feltételek mellett mentesüljön a termékdíj-fizetési kötelezettség alól .

(2) A kötelezettnek a láncügylet megkezdése előtt a külön jogszabályban meghatározott
adattartalommal bejelentést kell tennie az adóhatósághoz, amely a bejelentés adatait
nyilvántartásba veszi . A kötelezett az adóhatóságnál bejelentett ügyletről külön nyilvántartást
vezet .
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(3)A láncügylet tekintetében

a ex ontnak minősül ha a termékdí'-köteles termék Közössé vámterületén kívülre
végleges rendeltetéssel történő kiléptetését a kötelezett által az első belföldi értékesítéskor
kiállított számlán szereplő teljesítés időpontját magában foglaló hónapot követő harmadik
hónap utolsó napjáig a vámhatóság visszaigazolta ;

b) Közösségen belüli értékesítésnek minősül, ha a termékdíj-köteles termék értékesítése
belföldről a Közösség valamely más tagállamába történik amennyiben okmánnyal igazolható
ho a fuvarozás me - kezdésének idő ont'a nem későbbi mint a kötelezett által az első
belföldi értékesítéskor kiállított számlán szereplő teljesítés időpontját követő 45. nap .

4 Amenn eben az adóbevallás ben ' tósára előírt idő onti a termék kiszállítását e azoló
okmányok a kötelezett rendelkezésére állnak, valamint a kiszállítással érintett konkrét
jogügylet előzetesen bejelentésre került, a kötelezett mentesül a termékdíj-fizetési
kötelezettség alól .

(5) Amennyiben az adóbevallás ben~íejtására előírt időpontig a termék kiszállítását igazoló
okmányok nem állnak a kötelezett rendelkezésére, a kötelezett a (2) bekezdésben foglaltak
szerint bejelentett láncügylet azonosító adatai alapján megálla ított termékdíj-fizetési
kötelezettség teljesítésének halasztására jogosult

a) export esetén a (3) bekezdés a) pontjában,

b) Közösségen belüli értékesítés esetén a (3) bekezdés b) pontjában

foglalt határidő lejártáig .
(6) A kötelezett a nyilvántartásában szerepeltetett halasztott termékdíj-fizetési

kötelezettség alól az igazoló okmányok kézhezvételekor mentesül .
7Amennyiben az adóhatóságnál bejelentett láncügylettel érintett termékdíj-köteles

termék exportja vagy Közösségen belüli értékesítése mégsem történik meg, a kötelezett
termékdíj-fizetési kötelezettségének keletkezésére a 2 . § (1) bekezdés a) pontjában és a 3 . §
(1) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak .

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben amennyiben a (3) bekezdésben megjelölt határidőket
követő 30 napon belül sem állnak a kötelezett rendelkezésére a termék kiszállítását igazoló
okmányok, az adott évben, valamint az azt követő két adóévben a láncügyletre vonatkozó
mentesülési szabályokat a kötelezett nem alkalmazhatja ."

211 . § AKt.20. §-a a következő ab) ponttal egészül ki :
/E törvény alkalmazásában :/

„ab) láncügylet: azon ügylet, melynek során a belföldön előállított környezetvédelmi
termékdíj-köteles terméket több belfóldi értékesítést követően exportálják vagy a Közösségen
belül értékesítik oly módon, hogy a termékdíj-köteles termék kiszállítása közvetlenül a
kötelezett telephelyéről, saját vagy bérelt raktárából történik, és a kötelezett okmányokkal
igazolja, hogy a külföldi rendeltetési helyre történő fuvarozásra átvett termékdíj-köteles
termék átvételi helye a kötelezett telephelye, saját vagy bérelt raktára ."

212 .§ AKt.21 . § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5)Felhatalmazást kap a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, hogy a különböző

hatóságok adatszolgáltatásának módjáról a visszaigényléshez a láncügylet esetén való
mentesüléshez szükséges igazolásokról, a láncügylet bejelentésének és külön
nyilvántartásának adattartalmáról szóló részletes szabályokat -az érdekelt miniszterekkel
egyetértésben -rendeletben állapítsa meg.""
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Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 72 . és 110 . . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/103/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

73. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211 . § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) 2006 . szeptember 1-jén hatályát veszti az Szja tv . 12/A . §-a és a §-a előtti cím,
448. §-a (1) bekezdésében a „vagy az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő
adómegállapítósa céljából tett nyilatkozata keretében tett külön nyilatkozat" , valaminta„több
nvu.edíj-előtakarékossági számla esetében is" szövegrész, 44B&-a(3)bekezdésének második
mondata, 67.§-a (1) bekezdésének b) pontja, 80 . §-ának g) pontja."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76., 78 .,
79 ., 111 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/231/99/15 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

74. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 211 . §-át új (4) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni :

"(4)E rendelkezést2011.január 1-létől kell alkalmazni mindazon munkáltatók és
magánszemélyek esetében, amelyek/akik, és az említett pénztáralt között e törvény
hatálybalépését megelőző adóévben már a munkáltatói ho7.7Aiárulás tekintetében eltérő
adófizetési feltételek szerinti megállapodás volt érvényben ."

Megjegyzés : A módosító javaslatban az „E rendelkezést" kifejezés helyett „Az Szja tv . e törvénnyel
megállapított 7. §-a (1) bekezdésének k) pontját"kifejezést kellene használni .

Indokolás : Lásd a T/231/94 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatia

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

T/231/103/1-2 . sz .

T/231/99/2 ., 4., 6 ., 7., 15 ., 17., 19 ., 20., 25 . sz.
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75 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211 . § (6) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(6) 2007. január 1-jén hatályát veszti az Szja tv. 3 . §-a 72 . pontjának h) alpontja, 7 . §-
a (1) bekezdésének a) pontjában a „a nyugdíjat, a nyugdíjban részesülő magánszemélyt
megillető baleseti járadékot, valamint" szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének o) pontja, 36/A .
§-a és a § előtti cím, 39 . §-ának (2) bekezdése, 71 .§-a (2) bekezdésének g) pontja, 1. számú
mellékletének 4.11 . alpontja, 1. számú mellékletének 5.4 . alpontja, 1. számú mellékletének 5.5 .
alpontjában a „a bérnek pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által kötelezően előírt
átutalásából adódó többletköltség munkáltató által történő megtérítése, legfeljebb évi 2 ezer
forint összeghatárig, továbbá" szövegrész, 1. számú mellékletének 7 .6 . alpontja, 1. számú
mellékletének 8.10. alpontja, 1. számú mellékletének 8.11 . alpontjában „a munkáltatói, a
szolgálati érdekből történő áthelyezéskor a lakóhely változása miatt a költözködéshez nyújtott
szolgáltatás, továbbá " szövegrész, azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket
2006. évre még alkalmazni kell, továbbá azzal, hogy amennyiben a magánszemély 2006 .
december 31-én a felnőttképzés díja kedvezményének halasztott igénybevételére jogosult, a
kedvezményt a Szja tv . 2006. december 31-én hatályos 36/A . §-a szerint még igénybe veheti ."

A módosító javaslattal:

Indokolás : Lásd a T/231/99/16 . számú módosító javaslat
indokolását.

- az Előterjesztő képviselője egyetért

76. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211 . § (8) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(8) Az e törvény 1. számú mellékletének az Szja tv . 1. számú mellékletének 4.7 ., 8 .3 .
alpontját, valamint 8 .19 alpontjának a) pontját módosító, valamint 7 .19. és 7.20. alpontját
megállapító rendelkezései 2007. január 1-jén lépnek hatályba, az e törvény 1. számú
mellékletének az Szja tv . 1. számú mellékletének 6 .5 . alpontját módosító rendelkezése 2007 .
június 1-jén lép hatályba ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76 ., 78 .,
79., 111 . pontjában ismertetett javaslattal .

T/231/99/2., 4 ., 6 ., 7 ., 15 ., 17 ., 19 ., 20 ., 25 . sz .

Indokolás : Lásd a T/231/99/17 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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77. A Kőltségvetési bizottság a törvényjavaslat 211 . § (9) bekezdés e) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/(9) Az Szja tv ./

" e) 44. §-áriak e törvénnyel megállapított (2 )- ([3j5) bekezdései,"

12007. január 1-jén lépnek hatályba, e rendelkezéseket az ettől az időponttól megszerzett
jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni./

T/231/5., 18 . sz.
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6 . és 77. pontjában

ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T1231199118 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

78. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211. § (9) bekezdését új f) ponttal
kiegészíteni javasolj a :

/(9) Az Szja tv ./

"P44/A.&-áriak e törvénnyel megállapított(2)-(3)és(5)-(6)bekezdései,"

12007. január 1-jén lépnek hatályba, e rendelkezéseket az ettől az időponttól megszerzett
jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni ./

T/231/99/2 .,4 ., 6 ., 7 ., 15 ., 17 ., 19 ., 20 ., 25 . sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76 ., 78 .,

79., 111 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231199119 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

79. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211 . §-át új (10) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :

"(10) E törvénynek az Szia tv . 3 . §-áriak 76. pontját megállapító, valamint 28 . &-áriak
(17) bekezdését és 448. §-át módosító rendelkezései 2006 . szeptember 1-jén lépnek hatályba
aza)-d)pontokban foglaltak szerint .
a)E rendelkezéseket 2006 . augusztus 31-ét követően
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aa)nyugdíj-előtakarékossági számlának minősülő a külön törvény szerinti nyugdíi-
előtakarékossági számlákra és azokkal összefüggő ügyletekre kell alkalmaznü
ab)a 2006. augusztus 31-ét megelőzően kötött megállapodás alapján vezetett, a Szia tv . 2006 .
augusztus 31-én hatályos 3 . ~-árvak 76 . pontja szerint nyugdíj-előtakarékossági számlának
minősülő a külön törvény szerinti nyugdíj-előtakarékossági számlákra a Szia tv . 3. §-ának e
törvénnyel megállapított 76 . pontjában foglalt feltétellel lehet alkalmazni .
b) Az ab) pontban említett nyugdíj-előtakarékossági számlára 2006 . szeptember 1-jét
megelőzően befizetett összegekre vonatkozó nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat
megtételére, és annak alapján történő átutalásra a Szia tv. 2006. augusztus 31-én hatályos
rendelkezéseit lehet alkalmazni, azzal, hogy a magánszemély által meghatározott összegek
átutalását az adóhatóság csak a Szia tv. 3 . ~-árvak e törvénnyel megállapított 76 . pontja szerint
jelölt nyugdíj-előtakarékossági számlára teljesíti .
c) Az ab)pontban említett nyugdíj-előtakarékossági számlák esetében a Szia tv. 448. ~-árvak
e törvénnyel megállapított(6)-(7)bekezdését kell alkalmazni, ha a rendelkezésben említett
követelés-áthelyezés a Szia tv. 3 . ~-árvak e törvénnyel megállapított 76. pontja szerint jelölt
nyugdíj-előtakarékossági számlára történik_
d) Aza)-b)pontban említett nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozóan a számlavezető
az e törvény kihirdetését követően tértivevényes levélben nyolc munkanapos határidő
kitűzésével felszólíthatja, de legkésőbb a hatálybalépését követő három munkanapon belül fel
kell szólítania a magánszemélyt a Szia tv . 3. ~-árvak e törvénnyel megállapított 76 . pontja
szerinti nyilatkozat megtételére, valamint tájékoztatja a nyilatkozattal kapcsolatos adójogi
tudnivalókról, különös tekintettel a Szia tv . 448. ~-árvak e törvénnyel megállapított (10)
bekezdésében foglaltakra . Az e pont rendelkezése szerint adott nyilatkozat alapján a
számlavezető ,NYESZ-R" megkülönböztető jelzést 2006 . szeptember 1-iétől alkalmazhatja .
A felek bármelyikének késedelme esetén igazolási kérelem alapján és egyébként az e
rendelkezéssel összefüggő jogvitában a számlavezető székhelye szerint illetékes adóhatóság
engedélyezheti az említett megkülönböztető jelzés említett időponttól történő alkalmazását ."

T/231/99/2., 4 ., 6 ., 7 ., 15 ., 17., 19 ., 20 ., 25 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76 ., 78 .,

79 ., 111 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/99/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

80. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211 . § (10) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"(10) Az Szja tv. 53. §-ának 2006 . augusztus 31-én hatályos vagy az e törvénnyel
megállapított (4) bekezdését (az említett bekezdések bármelyikét) - a magánszemély döntése
szerint - a 2006-os és a 2007-es adóévre is alkalmazni lehet ."

Indokolás : Lásd a T/231/99/21 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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81. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211. § (16) bekezdése e), f), g) pont
felvezető szövegének és ga) alpontjának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását
javasolja :

/(16) Az Szja tv . 66. §-ának rendelkezéseitől eltérően, a 2006 . adóévi adózott
eredmény felosztásakor a számvitelről szóló törvény szabályai szerint megállapított és
jóváhagyott, a magánszemélynek a megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt
osztaléknak az eredménytartalék terhére megállapított összege után az a)-f) pont szerint lehet
az adókötelezettséget meghatározni ./

" e) A c) pont szerinti adót a kifizető a d) pont szerinti adóalap adójától elkülönítve, a
bevételszerzés napfára állapítja meg, és arról külön igazolást ad a magánszemélynek . [A]
Választható, hogy
eaLa magánszemély az adót a kifizetőtől kapott igazolás szerinti bevételszerzés napjának
negyedévét követő hónap 12 . napjáig fizeti meg, azzal, hogy kérelmére az adóhatóság az
adóévben és az azt követő négy adóévben öt egyenlő részletben történő megfizetést
engedélyez.,[. A b) pont szerinti adóalapot és a c) pont szerinti adót a magánszemély a
2007. évről szóló adóbevallásában vallja be . ]
vagy

JO Az e) pont rendelkezése helyett választható, hogy a c) pont szerinti adót] a kifizető
az adót [a d) pont szerinti adóalap adójától elkülönítve a bevételszerzés napjára állapítja
meg,] levonja [le], bevallja [be] és megfizeti [meg] azzal, hogy kérelmére az adóhatóság az
adóévben és az azt követő négy adóévben öt egyenlő részletben történő megfizetést
engedélyez .
jú A magánszemély a kifizetőtől kapott igazolás alapján a b) pont szerinti adóalapot és a c)
pont szerinti adót a d) pont szerinti adóalaptól és annak adófától elkülönítve a 2007 . évről
szóló adóbevallásában az osztalékra irányadó szabályok szerint köteles bevallani .
g) E bekezdés alkalmazásában
ga) átlagos napi készpénz záró-egyenleg: a házipénztár napi záró-egyenlegei együttes
összegének és a napi záró-egyenlegek számításánál figyelembe vett napok (kivéve azokat a
napokat, amelyeken pénztári forgalom nem volt) számának a hányadosa, azzal, hogy az
átlagos napi készpénz záró-egyenleg meghatározásánál a napi záró-egyenleg csökkenthető a
pénzügyi szolgáltatási tevékenységi illetve a szerencsejáték szervezési tevékenység céljából
tartott pénzkészlettel ;"

Indokolás : Lásd a T/231/99/22 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

82. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211. §-át új (17) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :
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"(17)AzSzia tv. 66 . §-ának rendelkezéseitől eltérően, a 2006 . adóévi adózott
eredmény felosztásakor a számvitelről szóló törvény szabályai szerint megállapított és
jóváhagyott, a magánszemélynek a megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt
osztaléknak a 2006 . adóévi adózott eredmény terhére megállapított összege után a 2006 .
június 9-én fennálló tagi kölcsön 2006 . adóévi elengedése esetén aza)-fipont szerint lehet az
adókötelezettséget meghatározni .

a) Kikell számítani a 2006 . adóévi adózott eredmény terhére megállapított, de
legfeljebb a 2006. június 9-én fennálló tagi kölcsönből a 2006 . adóévben elengedett összeggel
egyező osztalékrésznek az osztalékra jogosult magánszemély vagyoni betétje (részvény,
üzletrész, vagyonjegy stb .) arányában a magánszemélyre jutó részt.

b) Ajóváhagyott osztalékból az a) pont szerint megállapított összeggel megegyező
rész adója 10 százalék .

c) AzSzia tv. 66. §-a szerinti adó alapig a magánszemély számára jóváhagyott
osztalékból aza)pont szerinti összeggel csökkentett rész.

d A b ont szerinti adót a kifizető a c ont szerinti adóala adójától elkülönítve a
bevételszerzés napjára állapítja meg, és arról külön igazolást ad a magánszemélynek .

e)Választható, hogy

ea)a magánszemély az adót a kifizetőtől kapott igazolás szerinti bevételszerzés
napjának negyedévét követő hónap 12 . napjáig fizeti meg ;

vagy

eb)a kifizető az adót levonja, bevallja és megfizeti .

f) A magánszemély a kifizetőtől kapott igazolás alapión az a)pont szerinti adóalapot
és a b) pont szerinti adót a c) pont szerinti adóalaptól és annak adójától elkülönítve a 2007 .
évről szóló adóbevallásában az osztalékra irányadó szabályok szerint köteles bevallani ."

T/231/97/1-2 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 82. és 83. pontjában

ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/231/97/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

83. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 211 . § (17) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"[(17)]18 Az e § (16)-(17) bekezdése 2006 . szeptember 1-jén lép hatályba ."
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T/231/97/1-2 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 82 . és 83. pontjában

ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/231/97/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

84. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 213 . § (2) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"(2) E törvény kihirdetésekor lép hatályba a Tao . e törvénnyel megállapított 5 . §-ának
(5) bekezdése, 5. §-ának (7) bekezdése, 6 . §-ának (4) bekezdése, 9 . §-ának címe és (2)
bekezdésének b) pontja, 9 . §-a (3) bekezdése c) pontjának felvezető rendelkezése és ca)
alpontja, 13 . §-ának (7) bekezdése, 20 . §-a (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése, 26 . §-
ának (10)-(11) bekezdése, 5 . számú mellékletének 13 . pontja, 6 . számú mellékletének címe,
rendelkezéseit 2006 . július 1-jétől kell alkalmazni ."

T/231/93/1-2 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalnlag összefügg az ajánlás 18. és 84 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/231/93/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

85. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 214. §-át új (7) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni :

"(7)Ha az eva alany adóalanyisága 2006 . szeptember 30-át követően az Eva tv . 3. §
(1) bekezdésében említett okok valamelyike miatt szűnik meg, akkor a 2006. évi
adókötelezettsége megállapításához az eva alapot a (2) bekezdés a) pontfában foglaltak
figyelembevételével határozza meg ."

T/231/14 ., 23 ., 24 . sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19 ., 85 . és 86 . pontjában

ismertetett javaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/231/99/23 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

86. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 215. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) E törvény 214. § (2), (3)[ és] ., (5) és (7) bekezdése 2006 . október 1-jén lép
hatályba ."

T/231/14., 23 ., 24 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19 ., 85 . és 86 . pontjában

ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/231/99/24 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

87. Szalag Ferenc képviselő - kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/231/27/1 .
számú módosító indítványához (T/231/84. számú ajánlás 49 . pontja) - a törvényjavaslat 216. §
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/216. § E törvénynek az áfa-törvényt módosító rendelkezései - a 217-218. §-okban
foglaltak figyelembevételével - 2006 . szeptember 1 -jén lépnek hatályba ./

"(1) 2006. szeptember 1-jén az áfa-törvény 28. § (2) bekezdése, 31 .§ (7) bekezdése,
44. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint az 1 . számú mellékletének I. része hatályát veszti,
egyidejűleg 1 . számú mellékleténekII.része helyébe e törvény 6 . számú melléklete, 2 . számú
melléklete helyébe e törvény 7. számú melléklete lép valamint a 41 . § (1) bekezdésében „a (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel" szövegrész helyébe „a (2)-(3) bekezdésben
meghatározott kivétellel" szövegrész lép ."

Indokolás : Lásd a T/231/89/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

T/231/89/1-2-3 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 87 ., 116. és. 118 .

pontjában ismertetett javaslattal .
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- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Kulturális biz . nem támogatja
- a Sportbit . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

88. Szalag Ferenc képviselő - kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/231/27/1 .
számú módosító indítványához (T/231/84 . számú ajánlás 49 . pontja) - a törvényjavaslat 216. §
(1) bekezdésének a következő módosításátjavasolja :

/216. § E törvénynek az áfa-törvényt módosító rendelkezései - a 217-218. §-okban
foglaltak figyelembevételével - 2006. szeptember 1 -j én lépnek hatályba ./

"(1) 2006. szeptember 1-jén az áfa-törvény 28 . § (2) bekezdése, 31 .§ (7) bekezdése,
44. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint az 1 . számú mellékletének I. része hatályát veszti,
egyidejűleg 1 . számú mellékleténekII.része helyébe e törvény 6 . számú melléklete lép
valamint a 41 .§ (1) bekezdésében „a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel" szövegrész
helyébe „a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel' szövegrész lép."

T/231/90/1-2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 88 . és 117. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/90/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . eKyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Kulturális biz . nem támogatja
- a Sportbit . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

89. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 218. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

"218 . § (1) Az áfa-törvény e törvénnyel megállapított 34.§ (4) bekezdésének és 36.§
(6) bekezdésének rendelkezéseit azokban az esetekben kell először alkalmazni, amikor az
adólevonási jog 2006 . szeptember 15 . napját követően keletkezik, illetve keletkezne .

(2) Az áfa-törvénynek e törvénnyel megállapított 48 .§ (3) bekezdésének c) pontja és
(11) bekezdése 2006 . szeptember 15. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a havi
adóbevallásra kötelezett adóalanyok esetében 2006. szeptember 15 . napjától, [2006. október
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1 . napján] a negyedéves adóbevallásra kötelezettek esetében 2006. október 1 . napjától,
[valamint 2007. január 1 . napján] az éves adóbevallásra kötelezettek esetében pedig 2007 .
január 1 . napjától kezdődően kell először alkalmazni ."

Indokolás : Lásd a T/231/104 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

90. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 220. § (3) bekezdésének az
elhapvását javasolja :

"[(3) A M. e törvénnyel megállapított 58 . §-a (1) bekezdésének e) pontja 2007 .
július 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg a M. e törvénnyel megállapított 7. §-a l .
pontjának j) alpontjában és 37 . pontjában a „vagy finomítói ásványolajraktárban"
szövegrész helyébe a „ , finomítói ásványolajraktárban vagy ásványolaj-tárolóban"
szövegrész, valamint 11 . §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „vagy finomítói
ásványolajraktárba" szövegrész helyébe a finomítói ásványolajraktárba vagy
ásványolaj-tárolóba" szövegrész lép .]"

T/231/101/1-2-3-4-5 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25 ., 26., 27 ., 90. és 91 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/101/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

91. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 220. § (4) és (9) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"(4) A Jöt. e törvénnyel megállapított 7 . §-a [l . pontjaj) alpontjának, 37. és] 378 .
pontjának, 11 . §-a (1) bekezdése [e) és] h) pontjának[ainak], 34 . §-a (3) bekezdésének, 37 . §-
a (6) bekezdése d) pontjának, 38. §-a (4) bekezdésének, 52 . §-a (2) bekezdésének, 58. §-a (13)
bekezdésének, 72 . §-a (11) bekezdésének, 103 . §-a (2) bekezdése 1 . pontja b) alpontjának,
110. §-a (13) bekezdésének és 129. §-a (2) bekezdése p) pontjának hatálybaléptetéséről külön
törvény rendelkezik ."

"(9) 2008. január 1-jétől a Jöt . e törvénnyel megállapított 58 . §-a (1) bekezdésének b)
és pontjában, illetve a Jöt. e törvénnyel meghatározott 58. §-a (1) bekezdésének] e)
pontjában a „bioetanol benzinbe való közvetlen bekeverése" szövegrész helyébe a „bioetanol
benzinbe és a biodízel gázolajba való közvetlen bekeverése" szövegrész lép ."



-63-

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25 ., 26 ., 27 ., 90. és 91 .
pontjában ismertetett javaslattal .

T/231/101/1-2-3-4-5 . sz .

Indokolás : Lásd a T/231/101/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

92. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 220 . § (6)-(7) bekezdéseinek a
következő módosítását javasolja:

"(6) E törvény kihirdetésé[vel] t követő 8. napon [egyidejűleg] a 2005. évi CXIX .
törvény [54. §-ának (1) bekezdése és (4) bekezdésének a M . 7 . §-ának 37. pontját
megállapító rendelkezése, 57. §-a (1) bekezdésének a M. 11 . § (1) bekezdés e) pontját
megállapító rendelkezése, valamint] 185 . §-ának (3) bekezdésében a „7 . §-a 1 . pontjának j)
alpontja és a § 37. pontja, 11 . §-a (1) bekezdésének e) pontja," és a„ ,58. §-a (1)
bekezdésének b)pontja" szövegrész, valamint a Jöt. 82. §-ának (6) bekezdésében az „ ,
amennyiben a közös adóraktárban a szőlőbort az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő
mennyiségben állítják elő" szövegrész és 104 . §-ának (17) bekezdése hatályát veszti .

(7) E törvény kihirdetésé[vel] t követő 8. napon [egyidejűleg] a Jöt. 29. §-ának (3)
bekezdésében a „tüzelőanyagok" szövegrész helyébe a ,,tüzelő-, fűtőanyagok" szövegrész, 37 .
§-a (6) bekezdésének b) pontjában a „84 . § (1) bekezdés e)" szövegrész helyébe a „84 . § (1)
bekezdés d)" szövegrész, 117. §-ának (4) bekezdésében az „a kikötői adóraktár" szövegrész
helyébe az „adóraktár-engedélyes" szövegrész lép ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 92 . és 93 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/102/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

93. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 220 . §-át új (11) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :

"(11) A Jöt. 2005 . évi CXIX . törvénnyel megállapított 7 . &-a 1 . pontjának i) alpontla t
7. $-ának 37 . pontja, 11 . ~-a (1) bekezdéséneke)pontja és 58 . $-a (1) bekezdésének b) pontja
nem lép hatályba ."

T/231/102/1-2 . sz .
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Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 92 . és 93. pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/102/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

94. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 225 . § (6) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(6) E törvénynek az Art . 17/A. §-át beiktató rendelkezése a kihirdetéssel lép hatályba
azzal, hogy első alkalommal a Tbj . (4. § a) pontja szerinti foglalkoztató] 5 . § (1) bekezdés
a) pontig szerinti biztosítottat foglalkoztató, a társas vállalkozás és a biztosított egyéni
vállalkozó a bejelentést 2006 . [augusztus 31-éig] október 12-éig teheti meg ."

T/231/102/1-2 . sz .

T/231/98/á-4. sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefigg az ajánlás 29 . és 94. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/98/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője e_gvetért

95. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 226. § (2), (5)-(7) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

""(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art. 43. § (6) bekezdés harmadik
mondatában „A helyi adóhatóság" szövegrész helyébe „Az adóhatóság" szövegrész, 90. § (4)
bekezdés c) pontjában a „valamint az átalakuló," szövegrész helyébe a „valamint az átalakuló,
a tevékenységüket kezdő," szövegrész, 116 . § (3) bekezdésében a „c) pontjában" szövegrész
helyébe a „c)-d) pontjaiban" szövegrész, 131 . § (3) bekezdés második mondatában a „15
napon belül" szövegrész helyébe a „30 napon belül" szövegrész, 172 . § (3) bekezdésében az
„adatszolgáltatási, továbbá" szövegrész helyébe az „adatszolgáltatási, bankszámlanyitási,
továbbá" szövegrész, 178 . § 18 . pont utolsó előtti mondatában „A járulék tekintetében
kifizetőnek minősül" szövegrész helyébe a „Kifizetőnek minősül" szövegrész(, 2 . számú
mellékletének I. Határidők/t/a) pontjában a „február 15-éig" szövegrész helyébe a
„január 20. napjáig" szövegrész) lép."

„(5) E törvény kihirdetésével egyidejűleg az Art . 21 . $ (3) bekezdése, 76. §-a, 78 . §-a,
175. § (12) bekezdésének b) pontja, 3 . számú melléklet C/2 . pontig, illetőleg az Szjty . 7. §-a,
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illetőleg 33 . § (4) bekezdése hatályát veszti azzal, hogy a rendelkezéseket 2007 . január [1-
jétől kell alkalmazni] 1-fiéig még alkalmazni kell .

(6) E törvény kihirdetésével egyidejűleg az Art . 9. § (3) bekezdésében „az APEH
Észak-budapesti Igazgatóságához" szövegrész helyébe „az APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságához", 22 . § (12) bekezdésében „Észak-budapesti Igazgatóságához"
szövegrész helyébe „Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához", 75. § (3)
bekezdésében „az Észak-budapesti Igazgatóság" szövegrész helyébe „a Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság", 77 . § (1) bekezdésében „az Észak-budapesti
Igazgatóság" szövegrész helyébe „a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság", (2)
bekezdésében az „Az Észak-budapesti Igazgatóság" szövegrész helyébe „A Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság", 3 . számú melléklet C/1 . pontjában „az
illetékhivatalhoz"szövegrész helyébe„az állami adóhatósághoz", 4 . számú mellékletének 5 .
pontjában „Észak-budapesti Igazgatóságánál" szövegrész helyébe „Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságánál", 12. pontjában „Észak-budapesti Igazgatóságánál" szövegrész
helyébe „Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál -, 8 . számú mellékletének 2 .
pontjában „Észak-budapesti Igazgatósága" szövegrész helyébe „Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága" szövegrész, az Szjty. 36/A . § (1) bekezdésében „Az állami
adóhatóság és a vámhatóság" szövegrész helyébe „A vámhatóság" szövegrész, illetőleg (2)
bekezdésében a „szerveken" szövegrész helyébe a „szerven" szövegrész lép azzal, hogy a
rendelkezéseket 2007 . január 1-jétől kell alkalmazni .

1(7)2006 . szeptember 1-jével az Art . 178. § 18. pont második mondatában az
„osztalék esetében az az adózó," szövegrész helyébe „a személyi jövedelemadó törvény
szerint magánszemélynek kamaojvedelmet fizet ki, illetve" szövegrész lép .]

(7) E törvénynek az Art . 7. számú mellékletét módosító rendelkezése 2006 .
szeptember 1-fién tép hatályba, ezzel egvidejűleg az Art . 178. & 18. pont második mondata a
„Kamat esetében kifizető az, aki" szövegrészt követően„a személyi iövedelemadó törvény
szerint magánszemélynek kamatiövedelmet fizet ki ."szövegrésszel egészül ki.""

Indokolás: Lásd a T/231/110/8 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

96. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 227. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) E törvénynek az Art . 16. § (3) bekezdése d) pontját módosító, 17 . § (3) bekezdése
f) pontját beiktató és 23 . § (2) bekezdését módosító rendelkezését e törvény [kihirdetésének
napját] kihirdetését követő 3. napot követően indult [cégbejegyzési (változás bejegyzési)]
eljárásokkal kapcsolatban kell alkalmazni ."

Indokolás : Lásd a T/231/110/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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97. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 228. §-a helyébe a következő
rendelkezést javasolja :

"[228. § (1) E törvény hatályba lépését megelőzően bevallott és a 2006 . december
31-éig helyesbített adó különbözete után önellenőrzési pótlék megállapítási és fizetési
kötelezettség nem terheli az adózót, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja,
hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és
bevallását önellenőrzéssel módosítja .

(2) Az (1) bekezdés szerint helyesbített adókülönbözetek együttes összegét, ha az
nem haladja meg

a) a 100 000 forintot 12 havi,
b) az 500 000 forintot 24 havi,
c) az 1 000 000 forintot 36 havi,
d) az 5 000 000 forintot 48 havi, illetőleg az
e) az 5 000 000 forintot meghaladó különbözet esetén 60 havi egyenlő részletben,

minden hónap 20 . napjáig késedelmi pótlék mentesen kell megfizetni . A fizetendő adó
első részlete az önellenőrzési bevallás benyújtását követő hónap 20-án esedékes, ezt
követően minden további részlet esedékessége a tárgyhó 20 . napjához igazodik.

(3) Az adókülönbözetet - a magánszemély által fizetett jövedelemadót,
egészségügyi hozzájárulást és járulékot kivéve - a kerekítés általános szabályainak
alkalmazásával ezer forintra kerekített összegben kell havonként megfizetni . Az
adókülönbözet teljes összegének hiánytalan megfizetése a kerekítésekből adódó eltérés
utolsó havi részlet összegénél történő számításba vételével biztosítható .

(4) Az adózó az (1) bekezdés szerint helyesbített adókülönbözetet az önellenörzési
bevallással egyidejűleg, egy összegben is megfizetheti .

(5) A fizetési kötelezettséget a részletfizetési kedvezmény alkalmazásával havi
részletekben vagy egy összegben a Magyar Államkincstárnál megnyitott, az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal nevén vezetett adóbeszedési számlára kell teljesíteni,
melynek elnevezéséről és számlaszámáról az állami adóhatóság közleményben ad
tájékoztatást .

(6) Ha az adózó az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény
érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt - ideértve az önellenőrzési pótlékot is -
egy összegben válik esedékessé.]

„228 . ~ (1) A 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és a 2006 . december 31-éig
helyesbített adó különbözete után önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség nem terheli az
adózót, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hojzy az adó alapját, az adót nem a
jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja .

(2) Az (1) bekezdés szerint helyesbített adókülönbözetet, ha

a) az 50 000 forintot meghaladja 12 havi,
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b)az 500 000 forintot meghaladja 24 havi .,

c) az 1 000 000 forintot meghaladja 36 havi .,

d) az 3 000 000 forintot meghaladj a 48 havi,

e) az 5 000 000 forintot meghaladj a 60 havi
e enlő részletben minden hóna 20 . na *ái • késedelmi ótlék mentesen kell me fizetni. A
fizetendő adó első részlete az önellenőrzési bevallás benyújtását követő hónap20-án
esedékes ezt követően minden további részlet esedékessége~hó20. napjához igazodik.

(3) Az adókülönbözetet - a magánszemély által fizetett jövedelemadót, e eg'szsé ügn
hozzájárulást és járulékot kivéve-a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával ezer
forintra kerekített összegben kell havonként megfizetni. Az adókülönbözet teljes összegének
hiánytalan megfizetése a kerekítésekből adódó eltérés utolsó havi részlet összegénél történő
számításba vételével biztosítható .

4 Az adózó az 1 bekezdés szerint hel esbített adókülönbözetet ha nem halad*a
meg az 50 000 forintot, az önellenőrzési bevallással egyidejűleg, egy összegben megfizeti, ha
az 50 000 forintot meghaladja, egy összegben megfizetheti .

(5) A fizetési kötelezettséget a részletfizetési kedvezmény alkalmazásával havi
részletekben vagy egy összegben a Magyar Államkincstárnál megnyitott, az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal nevén vezetett adóbeszedési számlára kell teljesíteni, melynek
elnevezéséről és számlaszámáról az állami adóhatóság közleményben ad tájékoztatást .

L6) Ha az adózó az esedékes részletek befizetését nem tel esíti a kedvezmén erven ét
veszti, és a tartozás járulékaival együtt -ideértve az önellenőrzési pótlékot is-egy összegben
válik esedékessé ."

Indokolás : Lásd a T/231/110/10. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

98. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 229. § (3) bekezdésének az
elhagyásátjavasolja :

"[(3) E törvénynek a büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény 36 . §-a (2)
bekezdésének c) pontját módosító rendelkezését a 2006 . szeptember 15. napját követően
indult eljárásokban kell alkalmazni .]"

Indokolás : Lásd a T/2311110/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért



- 68 -

99. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 231 . §-a helyébe a következő
rendelkezést j avasolj a :

"1231.§(1)A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végrehajtásról
szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban : Ctv.) 24. § (1) bekezdésének i) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép :
[24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza)
„i) a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a cég adószáma
alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés
megszüntetését, a törlést, illetve a törlés megszüntetését, továbbá az ezt elrendelő
határozat jogerőre emelkedésének napját,"
(2) A Ctv. 24. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5)
bekezdés számozása (6) bekezdésre változik :
„(5) A cégbíróság az adóhatóság értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég adószáma
alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve a törlés
megszüntetését, továbbá az ezt elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napját ."
(3) A Ctv. 25. §-ának m) pontja helyébe a következő szöveg lép :
[25. §A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza)
„m) a cég közösségi adószámát, továbbá ha a cég közösségi adószáma alkalmazását
felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését,
a törlést, illetve a törlés megszüntetését, továbbá az ezt elrendelő határozat jogerőre
emelkedésének napját,"
(4) A Ctv. 25. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § jelenlegi
szövegének számozása (1) bekezdésre változik :
„(2) A cégbíróság az adóhatóság értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég közösségi
adószáma alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését,
illetve a törlés megszüntetését, továbbá az ezt elrendelő határozat jogerőre
emelkedésének napját."
(5) E törvénynek a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 24. §-át és 25 . §-át módosító rendelkezése 2006 . szeptember
15-én lép hatályba.
(6) E törvénynek a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 24. §-át és 25. §-át módosító rendelkezését azokban a 2006.
szeptember 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az
adószám alkalmazása felfüggesztésére okot adó körülmény e napot követően következett
be.]
„231 . & (1) A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006 .
évi V. törvény (a továbbiakban : Ctv.) 24. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő
szöveg lép:
[24. S (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza]
„i) a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a cég adószáma alkalmazását
felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a
törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a
határozat jogerőre emelkedésének napját,"
(2) A Ctv. 24. ~-aúi(5) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés
számozása (6) bekezdésre változik :
„(5) A cégbíróság az adóhatóság értesítése alapján hivatalból jegyzi be a cég adószáma
alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve e határozatok
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megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat iogerőre emelkedésének
napját."
(3) A Ctv. 25. ~-árvak m) pontja helyébe a következő szöveg lép :
[25. ~ A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza?
„m) a cég közösségi adószámát, továbbá ha a cég közösségi adószáma alkalmazását
felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a
törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a
határozat jogerőre emelkedésének napját,"
(4) A Ctv . 25 . §-a új (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § jelenle i sg zöv_e égnek
számozása (1) bekezdésre változik :
„(2)A cégbíróság az adóhatóság értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég közösségi
adószáma alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve e
határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre
emelkedésének napját."
(5) E törvénynek a Ctv. 24 . §-át és 25 . §-át módosító rendelkezése 2006. szeptember 15-én lép
hatál ba és azokban a 2006 . sze tember 15 . na 'át követően indult el'árásokban kell
alkalmazni, amelyekben az adószara alkalmazásának felfüggesztésére okot adó körülmény e
napot követően következett be ."

Indokolás : Lásd a T/231/110/12 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

100 .

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 234. §-át új (5) bekezdéssel - az
Artmód. 27. § (11) bekezdését érintően -javasolja kiegészíteni

"(5)Az Artmód . 27. ~ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(11)Az Art. 172. 4 (16) bekezdését az Art . 31 . § (2) bekezdésében meghatározott
bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kötelezettek esetében 2006 . október 1 jétől,
a kötelezettséget 2006 . évben választók esetében az első bevallás benyújtásától számított 6
hónapot követően, más adózó esetében 2007 . július 1-ifitől kell alkalmazni .""

Indokolás: Lásd a T/231/110/13 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

101 .

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 236. § (4) bekezdésének a
következő módosítását, valamint (5) bekezdésének az elhagyását javasolja :

"(4) Az APEH a Szerencsejáték Felügyelet általános jogutódja a Szerencsejáték
Felügyelet feladatai, továbbá a Szerencsejáték Felügyeletet érintő vagyoni jogok és
kötelezettségek, valamint a Szerencsejáték Felügyelet alkalmazottai (munkavállalói) feletti
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munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése , valamint a Szerencsejáték
Felügyelet alkalmazottai közszolgálati jogviszonyának fennállása tekintetében .

[(5) Az APEH szerencsejáték szervezéssel összefüggő feladatai elvégzéséhez
szükséges vagyont a Szerencsejáték Felügyelet vagyonából kell biztosítani .]"

T/231/110/14-15 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalnúlag összefügg az ajánlás 101 . és 103. pontjában

ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/231/110/14. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője eRyetért

102. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva Szabó Imre képviselő T/231/12.
számú módosító indítványához (T/231/84 . számú ajánlás 60. pontja) - a törvényjavaslat 237 .
§-inak az elhagyását javasolja :

"[237. § (1) A Fővárosi Illetékhivatal és a megyei illetékhivatalok megszűnnek,
ezzel egyidejűleg az illetékhivatalok feladatai ellátását az APEH Központi Hivatala,
illetőleg regionális igazgatóságai átveszik és végzik .

(2) Az illetékügyekkel összefüggő, törvényben meghatározott feladatokat az
APEH köztisztviselője végzi .

(3) Ahol jogszabály illetékhivatalt említ, azon 2007- január 1-jétől az APEH
regionális igazgatóságát, ahol Fővárosi illetékhivatalt említ, azon 2007 . január 1-jétől az
APEH a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát kell érteni. Ahol jogszabály
illetékhivatal vezetőjéről, alkalmazottjáról rendelkezik 2007 . január 1-jétől a Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság vezetőjét, illetőleg a regionális igazgatóság
vezetőjét, valamint az APEH köztisztviselőjét kell érteni.

(4) Az APEH az illetékhivatalok általános jogutódja, az illetékhivatalok feladatai,
továbbá az illetékhivatalok alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása
és kötelezettségek teljesítése, valamint az illetékhivatalok alkalmazottai közszolgálati
jogviszonyának fennállása tekintetében .

(5) Az illetékügyekkel összefüggő feladatok elvégzését szolgáló vagyon az állami
adóhatóság ingyenes használatába kerül .)"

Megjegyzés : A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/231/12-es módosító indítvánnyal
(a T/231/84 . számú részletes ajánlás 60 . pontja), ezért nem tekinthető kapcsolódó módosító javaslatnak (AIB .
1994. szeptember 29 .) .

Indokolás: Lásd a T/231/91 . számú módosító javaslat
indokolását.



A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatia
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatia
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

103 .

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 237 . § (5) bekezdésének az
elhaKyását j avasolj a:

"[(5) Az illetékügyekkel összefüggő feladatok elvégzését szolgáló vagyon az állami
adóhatóság ingyenes használatába kerül.]"
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T/231/110/14-15 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 101* és 103 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/110/15 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

104.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 239. § (1)-(8) bekezdéseinek a
következő módosítását javasolja :

"239 . § (1) A Tbj ., az Eho., az FltL és az 1992. évi LXXXIV . törvény e törvénnyel
megállapított rendelkezései - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. szeptember 1-
jén lépnek hatályba .

(2) 2007. január 1 jével lép hatályba a Tbj . e törvénnyel megállapított 4. § r) pontjának
1 . alpontja, w) pontja, 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja, 10 . §-ának (3) bekezdése, [24 . §-
ának (3) bekezdése,] 26. §-ának (3) és (5) bekezdése, 30 . §-a, 30/A. §-a, 44. §-ának (1) és(3)
bekezdése, 50. §-ának (1)-(7) bekezdése, 51 . &-árvak (1) bekezdése, az Eho . e törvénnyel
megállapított 3 . $-árvak (3) bekezdése, továbbá e § (8) bekezdése .

(3) 2006. szeptember 1-jével

a) a Tbj . 4. §-a f) pontjának 3 . alpontja a „nyugdíjjárulék" után a „(tagdíj)"
szövegrésszel, r) pontjának 1 . alpontja „az adózás rendjéről szóló törvény 88 . §-ának (5)
bekezdésében meghatározott feladatkörében a Vám- és Pénzügyőrség és területi szervei, "
szövegrésszel egészül ki, a 5 . §-a (1) bekezdése b) pontjának „vagy vállalkozási jellegű
jogviszony keretében személyesen történik" szövegrésze helyébe a „ , vállalkozási vagy
megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik" szövegrész lép, g) pontjának
zárójeles szövegrésze a felsorolás előtt kiegészül a „különösen a" szövegrésszel, a
„minimálbér" után „(a továbbiakban : minimálbér)" szövegrésszel, (2) bekezdése a
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„gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője ; " szövegrész után kiegészül a „gazdasági
társaság vezető tisztségviselője, " szövegrésszel, 16 . $-a (1) bekezdése r) pontjának
„egészségbiztosítási járulék" szövegésze helyébe egészségügyi szolgáltatási járulék"
szövegrész lép, 21 . §-ának bevezető mondata a „ nyugdíjjárulék" szövegrész után a „ (tagdíj) "
szövegrésszel egészül ki, 24 . §-a (2) bekezdése a „ nyugdíjjárulékot" után a ,

(tagdíjat)"

szövegrésszel egészül ki, 29 . §-a (7) bekezdésének „nyugdíjjárulékot" szövegrésze kiegészül
a ,(tagdíjat)"

szövegrésszel, ,(6) bekezdésben" szövegrésze helyébe a „ 31. § (4)
bekezdésében" szövegrész lép, 34. § (1) bekezdése a) pontjának ,az 5. § és 13. § a)
pontjában" szövegrésze helyébe „az 5. és a13. §-ban" szövegrész lép, 47 . §-a (4)
bekezdésének 2006." évre vonatkozó jelölése ,2007. — évre változik, 50 . §-a (1)
bekezdésének a „ , baleseti járulékról " szövegrésze helyébe a „ - társas vállalkozás az
egészségügyi szolgáltatási járulékról -" szövegrész lép, 52. §-a (4) bekezdése a
„minimálbér" szövegrész után kiegészül a „kétszeresének összege" szövegrésszel,

b) az Eho . 6 . §-a (3) bekezdése d) pontjának „ha a választott" szövegrésze helyébe a
„gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének társasági jogi jogviszonya, ha a" szövegrész
lép, 11 . §-a (8) bekezdésének első mondata „az adóelőleg" szövegrész után kiegészül a „ ,
illetőleg a különadó" szövegrésszel,

c) a kötelező egészségbiztosítás ellát ásairól szóló 1997 . évi LXXXHI. törvény (a
továbbiakban: Ebtv.) 39/A. §-a (1) bekezdésének, 42. §-a (3) bekezdésének, 42/D. §-a (3)
bekezdésének, 43. §-a (1) bekezdésének, 48 . §-a (2) bekezdésének, 49. §-a (1) bekezdése b)
pontjának és (2) bekezdésének „egészségbiztosítási járulék" szövegrésze helyébe „pénzbeli
egészségbiztosítási járulék" szövegrész, 55. §-a (7) bekezdésének „egészségbiztosítási
járulékalapját" szövegrésze helyébe „pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot" szövegrész,
„egészségbiztosítási járulékfizetésre" szövegrésze helyébe „pénzbeli egészségbiztosítási
járulékfizetésére" szövegrész, (9) bekezdésének „egészségbiztosítási járulékot" szövegrésze
helyébe „pénzbeli egészségbiztosítási járulékot" szövegrész, 56. §-a (2) bekezdésének
„Egészségbiztosítási járulék" szövegrésze helyébe „Pénzbeli egészségbiztosítási járulék"
szövegrész, „a foglalkoztató (egyéni vállalkozó) egészségbiztosítási járulékot vagy baleseti
járulékot" szövegrésze helyébe „a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozás
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot" szövegrész
lép .

(4) 2007 . január 1-jével a Thj . 34 . §-a (1) bekezdésének „26,5 százalék" szövegrésze
helyébe „29,5 százalék" szövegrész, (5) bekezdése „2003. január 1-jétől 26, 5 százalék"
szövegrésze helyébe ,29,5 százalék" szövegrész lép,51 . §-a(6)bekezdése második
mondatának„Amazánnvuzdíjpénztár"szövegrésze helyébe„Az állami adóhatóság"
szövegrész,a„visszatéríti"szövegrésze helyébe„az adóhatóság adatszolgáltatása alapján a
mazánnvuzdíjpénztár visszatéríti"szövegrész lép .

(5) Hatályát veszti

a) 2006 . szeptember 1-jével

aa) a Tbj . 4 . §-a r) pontjának 3 . alpontjában a 34. § „(3)" bekezdésre történő
hivatkozás ; 5 . §-a (1) bekezdése a) pontjának „tartalékos katona, az" szövegrésze, g)
pontjának „jellegű" szövegrésze, 9 . §-a (3) bekezdésének „ , illetőleg a katonai szolgálat
tejesítését" szövegrésze, 16. §-a (1) bekezdése k) pontjának „tárgyév első napján érvényes"
szövegrésze, s) pontjának a „tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes"
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szövegrésze, 19. §-ának (6) bekezdése, 29 . §-ának (6) bekezdése, 29/A. §-a (3) bekezdésének
„(minimálbérnél)" szövegrésze, (4) bekezdése, 30 . §-a (1) bekezdésének „- a 29. § (6)
bekezdése szerinti egyéni vállalkozó kivételével -" szövegrésze, 36 . §-a előtt a „A kiegészítő
tevékenységű társas vállalkozó után fizetendő baleseti járulék" alcím, 37. §-a előtt a „A
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók baleseti járuléka" alcím, 38 . §-a, 39 . §-a
előtt az „Egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett személyek" alcím,

ab) az Eho. 6. §-a (3) bekezdése c) pontjának „jellegű" szövegrésze,

ac) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló
törvények módosításáról szóló 2005 . évi CXIX . törvény 202 . § (2) bekezdésének c) pontja,

b) 2007. január 1-jével a Tbj . 4. §-a r) pontja 3 . alpontjának „ , a 44. § (3)
bekezdésének" szövegrésze, 4 . alpontja, 16. §-a (1) bekezdésének t) pontja, (3) bekezdésének
„és t) " szövegrésze, 24. §-ának (5)-(7) bekezdése, [28. §-a (2) bekezdésének második
mondata, 29. §-a (5) bekezdésének második mondata,] 39. § (2) bekezdésében a „-t) "
pontra való hivatkozás, 44 . §-ának (2) és (5) bekezdése, 51 . §-ának(2)-(5)bekezdése,51/A-
518. §-a, 56. ~-árvak (3) bekezdése .

(6) 2006 . január 1 jétől visszamenőlegesen

a) választás szerint alkalmazható a Tbj . e törvénnyel megállapított 30 . §-ának (2)
bekezdése és 50. §-ának (3) bekezdése,

b) kell alkalmazni a Tbj . e törvénnyel megállapított Tbj . 31 . §-ának (4) bekezdését
figyelemmel a Tbi . 31 . ~-árvak (1) bekezdésében foglaltakra .

(7) Az e törvény Tbj .-t, Eho.-t, Flt.-t és Ebty.-t módosító rendelkezéseit a
hatálybalépést követő időszakra kifizetett (juttatott, elszámolt) jövedelmekre kell alkalmazni .
A biztosított pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra a heti 36 órát meghaladó foglalkoztatás
mellett egyideiűleg fennálló további fogviszonyban megfizetett 4 százalékos
egészségbiztosítási járulékkötelezettségLalapfán jogosult, a Tbi e törvénnyel megállMított 31 .
§ (3) bekezdése a korábban megszerzett jogosultságot és a folyamatban lévő ellátást nem
ennti .

(8) Az e törvénnyel beiktatott Tbj . 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján a
mezőgazdasági őstermelő akkor válik biztosítottá, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig
hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Ennek
megállapítása érdekében a mezőgazdasági őstermelő a Tny. 68 . §-ában foglaltak szerint
életkortól függetlenül kérheti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől szolgálati idejének
kiszámítását."

T/231/100/2 ., /3 ., /5 ., /6 ., /7 ., /8 ., /12 ., /14 ., / 1 9a. sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 ., 40 ., 42 ., 43 ., 44 ., 45 .,

49., 51 . és 104. . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T12311100119a. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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105.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 239. § (9) bekezdésének a
következő módosítását, valamint új (10)-(13) bekezdésekkel történő kiegészítését javasolja:

"(9) [A Tbj . 50/A. §-ában meghatározott bejelentést a tagdíj vonatkozásában
2006. évre vonatkozóan a magánnyugdíjpénztárhoz kell teljesíteni .] A 2006. december
31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni az ezen időpontot megelőző időszakra
vonatkozó magán-nyugdíjpénztári tagdíj megfizetésére, bevallására, a bevallás
önellenőrzéssel történő helyesbítésére, valamint a tagdíjbevallás ellenőrzésére és a
tagdíjtartozás végrehajtására irányuló adóhatósági megkeresésekre .

(10) 2007.ianuár 1-iétőlaTny.

a) 77. ~-ában a „Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság" szövegrész
helyébe „Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság" szövegrész t

b) 97. &-a (6) bekezdésében a „95 . § (5) bekezdésének" szövegrész helyébe a „94-95 .
"szövegrész

1P-

-Q 1)2007. január 1-jétől hatályát veszti a Tny . 91 . §-a (4) bekezdésének szövegéből az
„(1)bekezdésének" szövegrésze.

(12) Az ONYF területi nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei (Tny. 5 . §-a (2)
bekezdésének a) pontja) az átvett vagyoni jogok, kötelezettségek, továbbá munkáltatói jogok
gyakorlása, kötelezettségek teljesítése tekintetében az ONYF megyei (fővárosi)
nyugdíjbiztosítási igazgatóságainak jogutódai .

(13) Ahol jogszabály az ONYF igazgatási szerveit, illetve megyei (fővárosi)
nyugdíjbiztosítási igazgatóságot és kirendeltséggel említ, azon 2007. január 1-jétől a Tny. 5 . ~-
a (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot kell
érteni ."

T/231/100/18 ., /19/b . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 57 . és 105 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/231/100/19b . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egvetért

106.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 239 . §-át új (10) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :



"(10)A Tny. e törvénnyel megállapított 83. § (3) bekezdése és a 101 . & (1) bekezdés
g) pontja 2006. augusztus 1-ién lép hatályba."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 55 ., 58., 60. és 106 .
pontjában ismertetett javaslattal .
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T/231/109/1-3 ., /12 . sz .

Indokolás : Lásd a T/231/109/12 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője eavetért

107 .

	

A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 239 . §-át új (10)-(12)
bekezdésekkel javasolja kiegészíteni :

"(10) 2007. január 1-iétől a Tny .

a) 77. &-ában a „Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság" szövegrész
helyébe a „Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság" szövegrész,

b) 97. &-a (6) bekezdésében a „95 . & (5) bekezdésének" szövegrész helyébe a „94-95 .
&" szövegrész

lép .

(11) 2007 . ianuár 1-iétől hatályát veszti a Tny . 91 . &-a (4) bekezdésének szövegéből az
„(1)bekezdésének" szövegrésze .

(12) Az ONYF területi nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei (Tny . 5 . &-a (2),
bekezdésének a) pontig) az átvett vagyoni jogok, kötelezettségek, továbbá munkáltatói jogok
gyakorlása, kötelezettségek teljesítése tekintetében az ONYF megyei (fővárosi)
nyugdíjbiztosítási igazgatóságainak jogutódai .

(13) Ahol jogszabály az ONYF igazgatási szerveit, illetve megyei (fővárosi)
nyugdíjbiztosítási igazgatóságot említ, azon 2007 . január l-iétől a Tny . 5 . &-a (2)
bekezdésének a) pontjában felsorolt regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot kell érteni."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 56 ., 59. és 107 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/96/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

T/231/96/1-2-3 . sz .
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108.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 240. § (3) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"(3) Az Öpt. e törvénnyel megállapított 10 . § (1) bekezdésének b) pontját, 17 . § (2)
bekezdését, 40. § (3) bekezdését, 50 . §-át, 64. § (1) bekezdésének c) pontját a pénztáraknak
2007. május 31-ét követően kell kötelezően alkalmazniuk . 2007. május 31-ét megelőzően e
rendelkezések tekintetében - amennyiben a pénztár ezek mindegyikét nem alkalmazza - a
2006 . december 31-én hatályos szabályok az irányadók ."

Indokolás : Lásd a T/231/109/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

109 .

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 241 . § b) pontjának a következő
módosítását javasolja:

/241 . § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/

"b) az Mpt. 4. § (2) bekezdésének m) pontja, a 26. § (3) bekezdése, a 63. § (2)-(8)
bekezdése, a 66. § (5) bekezdésének d) pontja, a 72. § (2) bekezdésében a
„hozamkiegyenlítő," a 89. § (3) bekezdésének c) pontjában az ,,,illetve hozamkiegyenlítési"
szövegrész, a 106. § (1) bekezdésénekfl pontja, a 122. $ (3) bekezdése, valamint a 134 . § (1)
bekezdése b) pontjában „a hozamelvárásra, " szövegrész ."

Indokolás : Lásd a T/231/109/14 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

110.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 244. §-ának a következő
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

"244. § E törvénynek a Kt=t[ . 5/C. §-ának (1) és (2) bekezdéseit] módosító
rendelkezései 2006 . szeptember 1-jén lépnek hatályba azzal, hogy[.]

a) az 5/C . $ (2) bekezdését módosító rendelkezés szerinti visszaigénylési
jogosultsággal először a termék beszerzéséről kiállított azon számla birtokában lehet élni,
amely a kötelezett 2006 . augusztus 31 . napját követően keletkezett termékdíj-fizetési
kötelezettségét tanúsító adatokat tartalmazza,
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b)az51D.$ rendelkezéseit a kötelezett első alkalommal a 2006. augusztus 31, napját
követően megkezdett és az adóhatósághoz bejelentett láncügyletre alkalmazhatja ."

T/231/103/1-2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalnlag összefügg az ajánlás 72 . és 110. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T1231110312 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

111 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1 . számú mellékletét új 3.
ponttal - az Szja tv. lszámú mellékletének 7. pontja 7.18.-7.20 . alpontját érintően -
javasolja kiegészíteni :

"3. Az Szia tv.1. számú mellékletének 7 .pontja a következő 7.18.-7.20. alponttal
egészül ki :
(Egyébíndokkal adómentes :/
„7.18. jogszabály alapján hitelintézetnél nyitott gyámhatósági betét kamata ;
7.19 . az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által teljesített nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő
nyugdíj), feltéve, hogy a szolgáltatást igénybe vevő tag tagsági jogviszonya a pénztárral
(átlépés esetén a korábbi pénztárral) a teljesítés évét megelőző harmadik adóévben, vagy azt
megelőzően keletkezett, vagy a járadék folyósításának első három évében a járadék éves
összege az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökken, továbbá az
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett összeg, valamint
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár olyan nyugdíjszolgáltatása, amelyre a magánszemély
rokkanttá nyilvánítása miatt vált jogosulttá ;
7.20. a magánszemélynek a nyugdíj-előtakarékosság~i számlájáról teljesített, külön törvény
szerint nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetés (juttatás), átutalás, átvezetés .""

T/231/99/2 ., 4 ., 6 ., 7 ., 15 ., 17 ., 19., 20., 25 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 ., 5 ., 8 ., 9 ., 73 ., 76 ., 78 .,

79., 111 . pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T1231199125. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

112. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1 . számú melléklet 3 . pontjában
az Szja tv . 1 . számú melléklete 8.3. alpontjának új c) ponttal történő kiegészítését valamint
befejező mondatrészének a következő módosítását javasolja :



lép :

"8.3 . az ugyanazon belföldi illetőségű magánszemélynek ingyenesen vagy
kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési
csekk (a továbbiakban üdülési csekk) formájában, legfeljebb évente az adóév első napján
érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel, feltéve, hogy a
juttatást

a) a munkáltató a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző
iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, továbbá - ha a
volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató - a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és
a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának ;

b) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázat alapján a szociálisan rászorulóvaki
c a szakszervezet a ta_ ának a dí*as ta- ának az említett személl el közös

háztartásban élő közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíias tag) közeli
hozzátartozójának
nyújtja, és feltéve, hogy az üdülési csekk kizárólag belföldi üdülés céljából igénybe vett
szállásra és a szálláshoz kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott (üdülési és ahhoz
kapcsolódó étkezési] szolgáltatásra váltható be;"

lép :

_ 78 -

/1 . számú melléklet a 2006 . évi . . . törvényhez

3. Az Szja tv. 1 . számú mellékletének 8 .3 . alpontja helyébe a következő rendelkezés

A természetbeni juttatások közül adómentes :/

T/231/98/á-6. sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16 . és 112 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/98/5. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

113 . Dr. Újhelyi István és Pál Béla képviselő - kapcsolódva Török Zsolt
képviselő T/231/8 . számú módosító indítványához (T/231/84. számú ajánlás 66. pontja) - a
törvényjavaslat 1. számú melléklete 3. pontjában az Szja tv. 1. számú melléklete 8.3 .
alpontja befejező mondatának a következő módosítását javasolja:

/1 . számú melléklet a 2006 . évi . . . törvényhez/

/3. Az Szja tv. 1 . számú mellékletének 8 .3 . alpontja helyébe a következő rendelkezés
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/A természetbeni juttatások közül adómentes :/

"8.3 . az ugyanazon belföldi illetőségű magánszemélynek ingyenesen vagy
kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési
csekk (a továbbiakban üdülési csekk) formájában, legfeljebb évente az adóév első napján
érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel, feltéve, hogy a
juttatást

a) a munkáltató a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző
iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, továbbá - ha a
volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató - a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és
a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának ;

b) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázat alapján a szociálisan rászorulónak

nyújtja[, és feltéve, hogy az üdülési csekk kizárólag üdülési és ahhoz kapcsolódó
étkezési szolgáltatásra váltható be];"

Indokolás : Lásd a T/231/92 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja
- a Sportbit. támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért epvet

114 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet 4 . pontjában
az Szja tv. 1. számú melléklete 8 .19. alpontja a) pontjának a következő módosítását
javasolja :

/1 . számú melléklet a 2006 . évi . . . törvényhez

4. Az Szja tv. 1 . számú melléklete 8 .19. alpontjának a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :/

"a) a szakszervezet által a tagjának, nyugdíjas tagjának, az említett személlyel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli
hozzátartozójának, továbbá a munkáltató által a munkavállalójának, a vele közös háztartásban
élő közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a
szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak,
továbbá - ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató - a nyugdíjban részesülő
magánszemélynek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának legfeljebb évi
három alkalommal adott termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalvány értékéből [- a
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juttatási alkalmak számától függetlenül - évente] alkalmanként az adóév első napján
érvényes havi minimálbér 10 százalékát meg nem haladó rész ; az adómentes juttatást a
kifizető (szakszervezet, munkáltató) csekély értékű ajándékként tartja nyilván,"

Indokolás : Lásd a T/231/9817 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal.-

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

115 .

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú mellékletében a Tao. 3 .
számú melléklete A) fejezet 12 . pontjának a következő módosítását javasolja :

"3 . számú melléklet a 2006. évi . . . törvényhez

A Tao. 3 . számú mellékletének A) fejezete a következő 11 [-12.] ponttal egészül ki :

/A 8 . § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység
érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen :/

[12. A külön törvényben előírt, a házipénztár egyenleggel összefüggésben az
eredmény terhére elszámolt különadó .]"

Indokolás : Lásd- a T123119818 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

116. Szalag Ferenc képviselő - kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T1231/2712 .
számú módosító indítványához (T/231184 . számú ajánlás 68. pontja) - a törvényjavaslatot új
6. számú melléklettel - az 1992. évi LXX1V . törvény 1. számú mellékletét érintően -
javasolj a kiegészíteni :

"6. számú melléklet a 2006 . évi. . .törvényhez

1. számú melléklet az 1992. évi L UUV. törvényhez

Az ötszázalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek
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2. Szolgáltatások

Sor- Megnevezés Vámtarifaszámszá
m
1^ Az emberi felhasználásra kerülő gvógvszerekről szóló 1998. évi

XXV. törvény hatálya alá tartozó olyan humán gvóqvszerek,
amelyeket az emberi felhasználásra kerülő gyópyszerek
tőm~rivvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről
szóló 1212001 . (IV . 12 .) EüM rendeletben meghatározott hatósáp
tőrzskőnvvezett, valamint a nem kereskedelmi fellegű
áruforgalomban az erre jogosult hatósáp engedélyével importált
gvóqvszerek ;
Humán gvógvászatí galenusí készítmények, magísztrálís
készítmén ek

2 . Hagvománvos gvógynövénv drogok közvetlen lakossági ex 1211 90 98
ex 1302fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

3 . Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra ex 3002 10
felhasználásra kerülő diasnosztikai rea •ensek

ex 3002 90
ex 3006 20,
ex 3006 30
ex 3821
ex 3822

4 Orvosi radioaktív izotóook ex 2844 40 20 00
5 . Steril műtéti izoláló termékek ex 3005 90 51 00

6. Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anvatei- 1901 10 00 02
2106 90 92 01helyettesítő és anyateí-
2106 90 98 01kie • ész ítő tá • szerek-
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T p ex 8517 80 90

ex 9102
ex 4901
4903

•

	

• 4902
E • éb ú*sá • fol óirat évente le •alább e • szer me •'elenő kiadván

18 .
19 . Kotta 4904

Sporteseményekre szóló belépők, sportlétesítmények SZJ 92.61 .1-bői,_
rendeltetésszerű használata SZJ 92.62 .1 -bői -
- Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás SZJ 92.61 .10-bői

SZJ 92.72.11 .0-bóli
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T/231/89/1-2-3 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 87 ., 116. és 118 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/231/89/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Kulturális biz . nem támogatja
- a Sportbit . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

117. Szalag Ferenc képviselő - kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/231/27/2 .
számú módosító indítványához (T/231/84 . számú ajánlás 68. pontja) - a törvényjavaslatot új
6. számú melléklettel - az 1992. évi LXXIV, törvény 1 . számú mellékletét érintően -
javasolja kiegészíteni :

"6. számú melléklet a 2006 . évi. . .törvényhez

1. számú melléklet az 1992. évi LWVV törvényhez

Az ötszázalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

1. Termékek

Sor-
szá
m

Megnevezés Vámtarifaszám

1 . Az emberi felhasználásra kerülő gvógvszerekről szóló 1998. évi
XXV. törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek,
amelyeket az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek
tőrzskőnvvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről
szóló 1212001 . (IV . 12.) EüM rendeletben meghatározott hatósáp
tőrzskőnvvezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű
áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált
gyógyszerek ;
Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális
készítmények

2 . Hagyományos gvógvnővénv drogok közvetlen lakossági ex 1211 90 98
fogyasztásra kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben ex 1302
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Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 88 . és 117. pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/231/90/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Kulturális biz . nem támogatja
- a Sportbit. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

11

T/231/90/1-2 . sz.

3 . Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra ex 3002 10
felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek

ex 3002 90
ex 3006 20
ex 3006 30
ex 3821
ex 3822

4 . Orvosi radioaktív izotópok ex 2844 40 20 00
5. Steril műtéti izoláló termékek ex 3005 90 51 00

6 Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anyatei- 1901 10 00 02
2106 90 92 01helyettesítő és anyatei-
2106 90 98 01kiegészítő tápszerek

7 . Eg6szséqügvi oxigén (max . 10, ill . 20 liter űrtartalmú, 150, ill . 200 ex 2804 40
bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában,
kízárólaq gvógvszerkőnvvi minőségű termék)
Braille-tábla műanyagból ex 3926 90_

9. Fehér bot vakoknak ex 6602
10 . Pontozó vakoknak ex 8205 59 90
11 . Braille-tábla fémből ex 8310
12 . Braille-írópép vakoknak ex 846930
13 . Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a ex 8471

szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)
14 . Telefonkezelő adapter vakok számára ex 8517 80 90
15 . Braille-óra vakoknak ex 9102
16 . K6nvv ex 4901

4903
17 . Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány) ; 4902

Egyéb újsáp, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány)
18 .
19 . Kotta 4904
20 . Sportszer 9505
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118. Szalag Ferenc képviselő - kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/231/27 .
számú módosító indítványához (T/231/84. számú ajánlás 68 . pontja) - a törvényjavaslatot új
7. számú melléklettel - az 1992. évi LXX1V. törvény 2. számú mellékletét érintően -
javasolja kiegészíteni :

"7. számú melléklet a 2006 . évi. . .törvényhez

2. számú melléklet az 1992 . évi LXX1V. törvényhez

A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

A 30. ~ (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a
következők :
1 . földterület (ide nem értve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
szerinti beépítésre szánt területet, építési telket) értékesítése, bérbe- és haszonbérbe adása
(SZJ 70.20.12.6, 70.20.12.7,70.20.12.8)i
2. a lakóingatlan értékesítése, kivéve az építés befejezése előtti értékesítést, valamint az építés
befejezését követő első értékesítést ;
3 . oktatást szolgáló taneszközök (ex 9023) bérbeadása ;
4. diákotthoni, kollégiumi ellátás (SZJ 55 .23 .15-ből) ;
5 . postai szolgáltatás (SZJ 64 .11 .12.0, 64 .11 .13.0, 64 .11 .14.0, 64 .11 .15.0) ;
6. pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai (SZJ 65 .11 .1 ., 65 .12 .1„ 65.21 .1 ., 65 .22.1,
65.23 .1, 66.01 .1, 66.02.1, 66.03, 67.), ideértve a Hpt . 3. §-a szerinti -hitelintézeti
elszámolóház által végzett-elszámolás forgalmi ügyletet is, de kivéve
-a széfügyletet (SZJ 67.13 .10.0-ból), valamint
-a Hpt. szerinti pénzügyi lízinget a lízingdíj teljes tőketörlesztő részének ereiéig, de legalább
a lízingbe adott termék adó nélkül számított beszerzési árának, illetve-ha a lízingbe adott
termék saját előállítású-előállítási költségének erejéig .
7. az árutőzsde tagja által végzett tőzsdei tevékenység ;
8. hitelezői, valamint tagsági jogviszonyt kifejező vagyoni értékű jog átengedése ;
9. lakóingatlan-rendeltetéstől figgetlen-bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása
(kivéve: magánszállásadós SZJ 55 .23.13) ;
10. az l . és 9. pont alá nem tartozó ingatlan bérbe-, haszonbérbe adása (SZJ 70 .20-ból) ;
valamint a lakóingatlannak a Hpt . szerinti pénzügyi lízing keretében történő átadása ;
11 . az engedményezés és a tartozásátvállalás=
12. jogszabályban meghatározott zárjegynek a vámhatóság és a zárjegyfelhasználó közötti
értékesítése;
13 . közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás (SZJ 75), egyéni vállalkozói igazolvány
kiadása (SZJ74.87.17.7)i
14. a kereskedő által a külföldi utas avara külön o - szabál szerint ve zett adó-visszatérítés-
15 . a fogtechnikusok fogtechnikai tevékenységük keretén belül végzett termékértékesítései
(különösen a korona, műfog, protézis) (vtsz . ex 3407,902121, 902129);
16. az emberi szerv és szövet (vtsz . ex 3001) humán egészségügyi célú felhasználása, az
emberi vér-ideértve a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000 .
(VI.29.) Korm. rendeletben meghatározott labilis vérkészítményeket (vtsz . ex 3002) is-és az
anyatej (vtsz . ex 0401) jogszabályban foglaltak szerinti értékesítése .
17. oktatásból az alábbiak :
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a)köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakké esítést adó ké zés a felnőttké zési törvén szerint szervezett és akkreditált továbbá
jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára
történő felkészítés, ideértve az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységet is ;
b) államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául
szolgáló nyelvvizsgáztatás;
c) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon működő külföldi kulturális intézetek által
folytatott oktatási tevékenység ;
d) az a)-c) pontokban meghatározott oktatás, képzés, vizsgáztatás megvalósításához
közvetlenül nyújtott oktatási, képzési, vizsgáztatási tevékenység ;
e) korrepetálás, magánóra adása ;
(SZJ 80-ból),
f) az oktatási pedagógiai szakértés, szaktanácsadás (SZJ 74 .87.16.4-ből), a pedagógiai
tájékoztatás, pedagógus-továbbképzés szervezése, valamint a tanulmányi és tehetséggondozó
versenyek szervezése, összehangolása (SZJ 74 .87.15-ből) .
18. humán egészségügyi ellátás (SZJ 85 .1) ;
19. szociális ellátás (SZJ 85 .3), kivéve a szociális étkeztetést (SZJ 85 .31 .1-ből,85 .32 . 1-ből) ;
20. tagsági viszonyon alapuló egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás (SZJ 91 .11 .1, 91.12.1,
91 .20.1, 91 .31 .1, 91 .32.1, 91 .33.1) ;
21 . közszolgálati rádiós és televíziós műsorok adása (SZJ 92 .20.1-bőD)
22. szabadidős és amatőrsport szolgáltatás (SZJ 92.6-ból), ideértve a sportversenyre nevezést
és az átigazolást (SZJ 92 .6-ból, 92.72-ből), kivéve a sporteseményekre szóló belépőket,
sportlétesítmények rendeltetésszerű használatát (SZJ 92 .61 .1-ből, 92 .62.1-ből) és az uszoda-
és strandfürdő-szolgáltatást (SZJ 92 .61 .10-ből) ;
23. szerencsejáték-szolgáltatás (SZJ 92 .71 .10), kivéve más kiegészítő szolgáltatást (SZJ
92.71 .10.9) ;
24 . zsűúszámmal ellátott egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari

ártástechnoló iával előállított ne művészeti né i i arművészeti és i arművészeti termékek
értékesítése az arra fogszabály által meghatározott minősítés szerint ; (Nem tartoznak ide az
ipari gyártástechnológiával előállított termékek még akkor sem, ha azokat népművész vagy
iparművész formaterve alapján ún.esztétikai zsűri minősítette és zsűnszámmal ellátta.)
25. a 6-8 . és 11 . pontokban felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások közvetítése,
ha az más nevében és javára történik, még akkor is, ha az a közvetítő jognyilatkozat-tételi
jogosultságával nem jár együtt ;
26 . az előzőekben statisztikai besorolási számra való hivatkozással meghatározott
tevékenységek, függetlenül attól, hogy a statisztikai besorolás a tevékenység folytatását
személyi vagy egyéb előfeltételhez köti ."

T/231/89/1-2-3 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 87 ., 116. és 118 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T123118913 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
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- a Kulturális biz . nem támogatja
- a Sportbit . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

119. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 9. számú melléklettel - az
Art. 7. számú mellékletének 15. pontját érintően-javasolja kiegészíteni :

"Az Art. 7. számú mellékletének 15 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„15 . Az állami adóhatóság az átmeneti időszak alatt a forrásadót alkalmazó
tagállamokból a levont forrásadóból átutalt 75% adó fogadására euró devizanemben vezetett
számlát nyit. A jóváírást követő 30 napon belül az adóhatóság az átutalt adót 25%-kal
kiegészített összegben a jóváírás napján érvényes MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon forintra átszámítva a haszonhúzó adószámláján jóváírja, feltéve, hogy az
átutalást teljesítő illetékes tagállami hatóság az adózó azonosítására, illetve a levonás
tényének és összegének megállapítására alkalmas adatokat közöl, vagy ezt a magánszemély
más megfelelő módon hitelt érdemlően, hitelesen magyarra fordított okirattal igazolja . Az
előző rendelkezésektől eltérően, a 2006. szeptember 1 . napját követően megszerzett,
belföldön adóköteles kamatjövedelem esetén a forrásadót alkalmazó tagállamból átutalt
forrásadó elszámolása az adózó kérelmére történik. Az adózó kérelméhez csatolja az adózó
azonosítására, a levonás tényének, összegének, a kamatjövedelem jogcímének és a
kamatjövedelem megszerzése időpontjának megállapításához szükséges okiratok hiteles
magyar fordítását. Az állami adóhatóság az adózó kérelmét abban az esetben teljesíti, ha az
adózó a belföldön adóköteles kamatjövedelemről bevallási és adófizetési kötelezettségét
teljesítette .""

Indokolás : Lásd a T/231/110116 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

120 .

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9. számú mellékletében az Mpt.
1. számú melléklete 5-14 . pontjának a következő módosítását javasolja :

/9. számú melléklet a 2006 . évi . . . törvényhez

Az Mpt. 1 . számú mellékletének a helyébe a következő rendelkezés lép :

„A törvényben hivatkozott jogszabályok rövidítései/

"5 . Cstv.: az 1991 . évi XLIX . törvény a csődeljárásról[,] és a felszámolási eljárásról[ és
a végelszámolásról) ;

6. Dtv.: az 1995. évi XCV. törvény a devizáról ;
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7. [Épt. : az 1996. évi CXI. tőrvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a
befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről] Tpt . : a tőkepiacról szóló 2001 . évi
CXX. törvény ;

8. Hpt . : az 1996. évi CXIL törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról ;

[9. Jbt.: az 1991. évi LXX tőrvény a Magyar Nemzeti Bankról;]

[10]9. Ktv.: az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról ;

[11110 . Öpt.: az 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárakról;

112111 . Ptk . : az 1959 . éví IV törvény a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről ;

[13]12. Tbj . : az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről ;

[14113 . Tny.: az 1997. évi LXXXI . törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról ;

[15]14. Szja . : az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról ."

Indokolás : Lásd a T/231/109/15 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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li.

A T/231184 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Európai ügyek bizottsága
megállapította, hogy feladatkörét érintő módosító indítvány nem érkezett .

A Költségvetési bizottság a T/231/84 . számú ajánlás 18- és 62. pontjában foglalt
módosító javaslatáról a következő állásfoglalást alakította ki : támogatja, és az Előterjesztő
képviselője egyetért

A Mezőgazdasági bizottság a T/231/84 . számú ajánlás 45. pontjában foglalt módosító
javaslatáról a következő állásfoglalást alakította ki :

	

támogatja

Az Önkormányzati bizottság a T/231/84 . számú ajánlás 18. és 54. pontjaiban foglalt
módosító javaslatáról a következő állásfoglalást alakította ki :

	

támogatja

A T/231/84 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont Bizottság Előterjesztő

1 . támogatja egyetért

2 . támogatja egyetért

5 . támogat] a egyetért

6 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

7 . nem támogatja nem ért egyet
9 . nem támogatja nem ért egyet

12 . támogatja egyetért

15 . támogatja egyetért

17 . támogatja egyetért

19 . támogat] a egyetért
39. támogatja egyetért
40 . támogat] a egyetért

43 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
44 . támogatja egyetért

45 . támogatja egyetért



A T1231184 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

3 .

	

egyharmada sem támogatja

6 .

	

egyharmada sem támogatja

9 .

	

nem támogatja

11 .

	

nem támogatja

17 .

	

egyharmada sem támogatja

21 .

	

nem támogatja

25,

	

nem támogatja

26 .

	

egyharmada sem támogatja

27 .

	

nem támogat] a

31, támogatja

33 .

	

egyharmada sem támogatja

41 .

	

nem támogat] a

43 .

	

nem támogat] a

44,

	

támogatja

48,

	

egyharmada sem támogatja

49 .

	

nem támogatja

56 .

	

támogatja

58 .

	

támogatja

60,

	

egyharmada sem támogatja

62 .

	

egyharmada sem támogatja

63 .

	

egyharmada sem támogatja

64 .

	

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

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

Előterjesztő
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46. támogatja egyetért

47 . támogatja egyetért

54 . támogatja egyetért

56 . támogatja egyetért

58 . támogatja egyetért

59 . támogatja egyetért

60 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet



65 .

	

nem támogatja

66.

	

egyharmada sem támogatja

68.

	

nem támogatja

A T/231/84 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Foglalkoztatási bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

1 .

	

támogatja

2.

	

támogatja

3.

	

egyharmada sem támogatja

4.

	

támogatja

5.

	

támogatja

6.

	

egyharmada sem támogatja

7 .

	

nem támogatja

8 .

	

egyharmada sem támogatja

9 .

	

nem támogatja

10.

	

támogatja

11 .

	

nem támogatja

12 .

	

támogatja

13 .

	

egyharmada sem támogatja

14 .

	

egyharmada sem támogatja

15 .

	

támogatja

19 .

	

támogatja

20 .

	

nem támogatja

21 .

	

nem támogatja

22 .

	

támogatja

23 .

	

támogatja

24 .

	

egyharmada sem támogatja

25 .

	

nem támogatja

26 .

	

egyharmada sem támogatja

27 .

	

nem támogatja

28 .

	

támogatja

29 .

	

támogatja
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nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

Előterjesztő



30 .

	

támogatja

31 .

	

támogatja

35 .

	

egyharmada sem támogatja

38.

	

egyharmada sem támogatja

39.

	

támogatja

40.

	

támogatja

41 .

	

nem támogat] a

42 .

	

támogatja

43.

	

nem támogatja

44.

	

támogatja

46.

	

támogatja

47 .

	

támogatja

48 .

	

egyharmada sem támogatja

49 .

	

nem támogatja

50 .

	

egyharmada sem támogatja

51 .

	

egyharmada sem támogatja

52 .

	

egyharmada sem támogatja

53 .

	

nem támogatja

54 .

	

támogatja

55 .

	

egyharmada sem támogatja

56 .

	

támogatja

57 .

	

támogatja

58 .

	

támogatja

59 .

	

támogatja

60 .

	

egyharmada sem támogatja

61 .

	

támogatja

62.

	

egyharmada sem támogatja

63.

	

egyharmada sem támogatja

64 .

	

támogatja

65 .

	

nem támogatja

66 .

	

egyharmada sem támogatja

68 .

	

nem támogatja
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egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

egyetért

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem támogatja

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

egyetért

egyetért

egyetért

egyetért

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet



A T/231/84 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Gazdasági bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

1 .

	

támogatja

2.

	

támogatja

3 .

	

nem támogatja

4.

	

támogatja

5 .

	

támogatja

6.

	

nem támogat] a

7 .

	

nem támogatja

8 .

	

egyharmada sem támogatja

9 .

	

nem támogat] a

10 .

	

támogatja

11 .

	

nem támogatja

12 .

	

támogat] a

13 .

	

támogatja

14 .

	

támogatja

15 .

	

támogatja

16 .

	

nem támogatja

17 .

	

támogatja

18 .

	

támogatja

19.

	

támogat] a

20.

	

nem támogatja

21 .

	

nem támogatja

22.

	

támogatja

23.

	

támogatja

24.

	

nem támogatja

25 .

	

nem támogatja

26 .

	

egyharmada sem támogatja

27 .

	

nem támogatja

28 .

	

támogatja

29 .

	

támogatja

30 .

	

támogatja
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egyetért

egyetért

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

egyetért

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

Előterjesztő



31 .

	

támogatja

32.

	

egyharmada sem támogatja

33 .

	

egyharmada sem támogatja

34 .

	

egyharmada sem támogatja

35 .

	

támogatja

36.

	

egyharmada sem támogatja

37.

	

egyharmada sem támogatja

38.

	

támogatja

39.

	

támogatja

40.

	

támogatja

41 .

	

nem támogatja

42.

	

támogatja

43.

	

nem támogatja

44.

	

támogatja

45.

	

támogat] a

46.

	

támogatja

47.

	

támogatja

48.

	

egyharmada sem támogatja

49.

	

nem támogatja

50.

	

támogatja

51 .

	

támogatja

52.

	

támogatja

53.

	

nem támogatja

54.

	

támogatja

55.

	

egyharmada sem támogatja

56.

	

támogatja

57.

	

támogatja

58 .

	

támogatja

59 .

	

támogatja

60 .

	

egyharmada sem támogatja

61 .

	

támogatja

62 .

	

nem támogatja

63 .

	

nem támogatja
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egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

egyetért

egyetért

egyetért

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

egyetért

egyetért

egyetért

egyetért

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet



64.

	

támogatja

65.

	

nem támogatja

66 .

	

egyharmada sem támogatja

67 .

	

támogatja

68 .

	

nem támogatja

Pont

	

Bizottság

3.

	

egyharmada sem támogatja

6.

	

egyharmada sem támogatja

16.

	

nem támogatja

22 .

	

támogatja

23 .

	

támogatja

42 .

	

támogatja

43.

	

nem támogatja

44.

	

támogatja

48.

	

egyharmada sem támogatja

63 .

	

egyharmada sem támogat] a

64 .

	

támogatja

65 .

	

nem támogatja

66 .

	

támogatja
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egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

A T/231/84 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Ifjúsági bizottság, illetve
az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

egyetért

egyetért

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

A T/231/84 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Környezetvédelmi
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Előterjesztő

Pont Bizottság Előterjesztő

17 . támogatja egyetért
18 . támogatja egyetért

35 . támogatja nem ért egyet
38. támogatja nem ért egyet
61 . támogatja egyetért



A T/231/84 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Kulturális bizottság, illetve
az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

11 .

	

nem támogatja

48.

	

egyharmada sem támogatja

49.

	

nem támogat] a

62.

	

nem támogatja

68.

	

nem támogatja
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nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

Előterjesztő

A T/231/84 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Sportbizottság, illetve az
előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

7 .

	

nem támogatja

9 .

	

nem támogatja

11 .

	

nem támogatja

20.

	

nem támogatja

25.

	

nem támogatja

27.

	

nem támogatja

39.

	

támogatja

41 .

	

nem támogatja

43 .

	

nem támogatja

48 .

	

egyharmada sem támogatja

49.

	

nem támogatja

53 .

	

nem támogatja

63 .

	

nem támogatja

65 .

	

támogatja

66 .

	

támogatja

67 .

	

támogat] a

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

nem ért egyet

egyetért

Előterjesztő
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya

Budapest, 2006 . június 29 .

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Dr. Eörsi Mátyás s.k.,
az Európai ügyek

bizottságának elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális és sajtó-

bizottság elnöke

Font Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Jauernik István s.k.,
az Önkormányzati és területfejlesztési

bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke

Balog Zoltán s .k.,
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Simon Gábor s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Korózs Lajos s.k.,
az Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottság elnöke

Katona Kálmán s .k.,
a Környezetvédelmi
bizottság elnöke

Dr. Szabó Zoltán s.k.,
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő s .k.,
a Sport- és turisztikai

bizottság elnöke
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