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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján az Önkormányzati és területfejlesztési
bizottság - mellékelten - benyújtja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat társadalmi-gazdasági és szakmai körülményeit bemutató indokolását
mellékelten csatoljuk .
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2007. évi . . . törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény módosításáról

1.§

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény 1 . számú
mellékletének 4 .6. pontja helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

[Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes .-]

„4.6 . a Nobel-díjhoz, az Európai Unió Descartes-díjához, továbbá a Kossuth-
és a Széchenyi-díjhoz, az olimpiai játékokon és a fogyatékos sportolók
világjátékán (Paralimpia, Siketlimpia, Speciális Olimpia, Szervátültetettek
Világjátéka) szerzett 1-6. helyezéshez, valamint az életmentő emlékéremhez, a
Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze,
a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díjhoz, a
kultúráért felelős miniszter által adományozott, jogszabályban meghatározott
művészeti és szakmai díjhoz kapcsolódó, a díj (érem) tulajdonosának a díjat
(érmet) adományozó szervezet által, illetve állami (miniszteri) elismerésként
adott pénzjutalom, valamint az említett díj (érme) és a Magyar Köztársasági
Érdemrend és Érdemkereszt tárgyi formája, továbbá a Kormány, a
miniszterelnök, a Miniszterelnöki Hivatal vezetője, a rendészetért felelős
miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a büntetés-végrehajtást, a
vám- és pénzügyőrséget felügyelő miniszter, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter által adományozott emléktárgy (dísztőr, gyűrű stb.) értékéből a
Kossuth-díjjal járó pénzjutalom 1/10-ed részét meg nem haladó mértékű
ősszeg;" .

2 .§

E törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, azzal hogy
rendelkezéseit 2007 . j anuár 1 -től alkalmazni lehet.
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Indokolás

A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló
2006- évi CIX. törvény (a továbbiakban : Ksztv.) számos jogszabályban
módosította a miniszterek megnevezését . Így 2007 . január 1-jétől a törvényi
szintű jogszabályi rendelkezések p1 . rendészetért felelős miniszternek nevezik az
igazságügyi és rendészeti minisztert, honvédelemért felelős miniszternek a
honvédelmi minisztert. Az elnevezések megváltoztatásával egyidejűleg sor
került a 2006 során lezajlott szervezeti átalakulásból következő változásoknak a
törvényekben való átvezetésére is .

A Kszty. 170. §-a (1) bekezdésének u) pontja úgy módosította az Szja tv. 1 .
mellékletének 4 .6. pontját, hogy a miniszterek felsorolásában a belügyminisztert
a rendészetért felelős miniszterrel helyettesítette . A belügyminiszter azonban
nem csak a rendészetért volt felelős, hanem többek között a katasztrófák elleni
védekezésért is. Ezt a feladatot azonban a megszűnő minisztériumtól nem az
igazságügyi és rendészeti minisztérium vette át, hanem az önkormányzati és
területfejlesztési tárca. Ez alapján 2007. január l-jével megszűnt a
katasztrófavédelem területén kimagasló teljesítményt nyújtó, és ezért
emléktárggyal jutalmazott szakembereknek az emléktárgyhoz kapcsolódó
adómentessége. A katasztrófavédelem a szabályozás tekintetében más
szempontból a rendvédelmi szervek közé tartozik. A központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 1 . §-ának (5) bekezdése szerint rendvédelmi szerv a
polgári védelem, valamint az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság is, a
rendőrséghez hasonlóan .
Indokolatlan és diszkriminatív ezért az a szabályozás, amely egyes jutalomban
részesített rendvédelmi szakembereket az emléktárgy után adófizetésre kötelezi,
míg másokat felment az adózási kötelezettség alól. Jelen törvénymódosításnak
ezért az a célja, hogy ezt a helyzetet megszüntesse, és visszaállítsa a katasztrófák
elleni védekezésért felelős miniszter által adható emléktárgyak adómentességét .
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