
i prs wűíés Hisa is

tromán}+s * TI A2'j'~-jÁ5

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz- Magyar Polgári SzövetségKépviselőcsoportjrkezett: 2006 NOV 21,

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról"
szóló T/1297. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

1) A törvényjavaslat új 5 . §-al való kiegészítését javasolom, egyúttal a további szakaszok
jelölése értelemszerűen változik :

„5. §

Az Szja tv. 70 . § (1) bekezdésének szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép :

(1) Természetbeni juttatásnak minősül a kifizető tulajdonában lévő, vagy általa bármely más
jogcímen használt személygépkocsi - ideértve az állami vezetőket és az államigazgatási
szervek köztisztviselőit megillető személyes gépkocsihasználatot - (a cégautó) magáncélú
használatára tekintettel keletkező jövedelem (ideértve az úthasználat díját és a cégautó
használatával összefüggő más kiadásokat is) . Magáncélú használat, ha bármely körülmény
vagy dokumentum (így különösen a tárolás helye, illetve az irányadó belső szabályzat,
szerződés, útnyilvántartás) alapján megállapítható, hogy a cégautót magánszemély(ek) - akár
állandó, akár eseti jelleggel, a cégautó egyéb használatától függetlenül - személyes célra (is)
használja (használják), vagy használhatja (használhatják) . Személyes használatnak minősül
különösen a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás,
kivéve, ha az említett útvonalon történő használat kiküldetés (kirendelés), külföldi kiküldetés,
külszolgálat keretében történik."

2) A törvényjavaslat 59. §-ának új (2) bekezdéssel való kiegészítését javasolom, egyúttal a (2)
bekezdés számozása (3) bekezdésre változik :

„59. §

(2) Az Art. 178 . § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

Módosító iavaslat



18 . kifizető: a központi költségvetés szervei, továbbá az a belföldi illetőségű jogi személy,
egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat,
függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján
teljesíti. Kamat esetében kifizető az, aki a személyi jövedelemadó törvény szerint
magánszemélynek kamatjövedelmet fizet ki, a kölcsönt igénybe vette, a kötvényt kibocsátotta,
osztalék esetében az az adózó, amelynek a vagyona terhére az osztalékot juttatják . Tőzsdei
kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult személy közreműködésével kötött ügyletből
származó jövedelem esetében kifizető a megbízott (bizományos). Külföldről származó,
belföldön adóköteles bevétel esetében kifizető a belföldi illetőségű megbízott (jogi személy,
egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó), kivéve a megbízott hitelintézet olyan megbízását,
amely kizárólag az átutalás (kifizetés) teljesítésére terjed ki. A külföldi vállalkozás fióktelepe,
illetve kereskedelmi képviselete útján teljesített adóköteles kifizetése esetén a fióktelepet,
illetve a kereskedelmi képviseletet kifizetőnek kell tekinteni . Ugyancsak kifizetőnek minősül
minden olyan belföldön gazdasági tevékenységet végző szervezet, amelynek tevékenysége
cégbejegyzéshez nem kötött, vagy törvény rendelkezésétől eltérően végez cégbejegyzéshez
kötött gazdasági tevékenységet . Az adóköteles társadalombiztosítási ellátás kifizetőjének azt
kell tekinteni, aki az ellátást a jogosultnak ténylegesen kifizette. Az adóköteles nyeremény
szempontjából kifizető a szerencsejáték szervezője, függetlenül attól, hogy az adóköteles
nyereményt közvetlenül vagy közvetítő útján juttatja a magánszemélynek . A járulék
tekintetében kifizetőnek minősül a Tbj . 4. § a) pontja szerinti foglalkoztató is . Letétből történő
kifizetés esetén a hatóságok, nyomozó hatóságok, bíróságok, ügyvédek, közjegyzők és a
bírósági végrehajtók nem minősülnek kifizetőnek,"

Indokolás

A javaslat célja, hogy pontosítsa a magánhasználat után fizetendő cégautó-adó fizetésére
kötelezettek körét, valamint a kifizető fogalmát .

Budapest, 2006 . november 21 .
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