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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alap] án „egyes adótörvények módosításáról' szóló T/2669 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 9 . §-a a következők szerint változik :

„9. § [(1)] Ez a törvény [- a (3)-(4) bekezdésekben foglalt kivétellel - a kihirdetését
követő 8. napon] 2008.január 1-jén lép hatályba."

[(2) E törvénynek az Art. 178. §-inak 30. pontját módosító rendelkezését 2007.
január 1 . napjától kell alkalmazni.

(3) A Tao - e törvény 1 . §-ival megállapított 6 . § (5)-(10) bekezdése, az Szja tv . - e
törvény 2 . §-ival megállapított - 498. § (8), (20) és (23)-(24) bekezdése, továbbá az
Art. - e törvény 6. és 7. §-aival megállapított - 91/A. §-a és 108. § (3) bekezdésének
e) pontja 2007. július 1-jén lépnek hatályba, azzal, hogy ezeket a rendelkezéseket
azon, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak is alkalmazni kell,
amelyek 2008. január 1-jét követően a 2007. évi adóévről nyújtanak be adóbevallást .

(4) Az Art. e törvénnyel megállapított 35 . §-ának (6) bekezdése az e törvény
kihirdetését követő 46. napon lép hatályba, azzal, hogy az Art. e törvénnyel
megállapított 35 . §-inak (6) bekezdését a hatálybalépését követően elkövetett
jogsértésekre kell alkalmazni .

(5) Az Art. e törvénnyel megállapított 31 . §-inak (9) bekezdését első alkalommal a
2007. július hónapjáról benyújtott bevallásban kell alkalmazni .

(6) Az adózó - a Tao. 6. § (5) bekezdésének b) pontjában foglaltak alkalmazása
esetén - a 2007. adóévben választhat, hogy a Tao. 19. §-a szerinti adómértéket, a
nemzetközi szerződés rendelkezéseit figyelembe véve
a) a Tao. 6. §-inak (1) bekezdése szerint a 2007 . adóév egészére megállapított
adóalapból az adóév első napjától június 30-Mg számított naptári napoknak a
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működése adóévi naptári napjaihoz viszonyított (két tizedesjegyre kerekített)
arányával meghatározott rész és a Tao. 6. §-ának (7) bekezdése szerint a 2007 . adóév
egészére megállapított jövedelem (nyereség) minimumnak tekintett összegből a július
1-jétől az adóév utolsó napjáig számított napoknak a működése adóévi naptári
napjaihoz viszonyított (két tizedesjegyre kerekített) arányával meghatározott rész
együttes összegére alkalmazza, vagy

b) olyan adóalapra alkalmazza, amelyet

ba) a 2007. június 30-ára készített közbenső mérleg alapján a Tao 6. §-ának (1)
bekezdése szerint megállapított adóalap, és

bb) a 2007. évi adóévről készített beszámoló alapján a Tao. 6. §-ának (7) bekezdése
szerint megállapított jövedelem (nyereség) minimum összegéből a 2007 . június 30-
ára készített közbenső mérleg alapján a Tao 6. §-ának (7) bekezdése szerint
megállapított jövedelem (nyereség) minimumot meghaladó rész

együttes összegeként határoz meg.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti választás esetén az adózó

a) 2007. június 30-ára köteles közbenső mérleget készíteni, és azt az adó
megállapításához való jog elévüléséig megőrizni, azzal, hogy e közbenső mérlegre
nem vonatkozik a külön jogszabályban előírt könyvvizsgálati kötelezettség,

b) a Tao . 6. § (5) bekezdésének alkalmazásáról a 2007. évi beszámoló és a közbenső
mérleg adatainak különbözeteként a július 1-jétől az adóév utolsó napjáig terjedő
időszakra megállapított, a Tao. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti adózás előtti
eredmény, illetve a Tao. 6. §-ának (7) bekezdése szerinti jövedelem (nyereség)
minimum alapján dönt .

(8) Az egyéni vállalkozó - az Szja tv. 498. § (8) bekezdésének b) pontja bb)
alpontjában foglaltak alkalmazása esetén - a 2007. adóévben választhat, hogy az
Szja tv. 498. §-ának (9)-(10) bekezdése szerinti adómértéket, a nemzetközi szerződés
rendelkezéseit figyelembe véve

a) az Szja tv. 498. § (8) bekezdésének a) pontja szerint a 2007. adóév egészére
megállapított vállalkozói adóalapból az adóév első napjától június 30-áig számított
naptári napoknak a működése adóévi naptári napjaihoz viszonyított arányával (két
tizedesjegyre kerekítve) meghatározott rész és az Szja tv . 498. § (8) bekezdésének b)
pontja bb) alpontja szerint a 2007. adóév egészére megállapított jövedelem (nyereség)
minimumnak a július 1-jétől az adóév utolsó napjáig számított naptári napoknak a
működése adóévi naptári napjaihoz viszonyított arányával (két tizedesjegyre
kerekítve) meghatározott rész együttes összegére alkalmazza, vagy

b) olyan adóalapra alkalmazza, amelyet

ba) az Szja tv. 498. § (8) bekezdésének a) pontja szerint a 2007. január 1-je és június
30-a közötti időszakra megállapított vállalkozói adóalap, és

bb) az Szja tv. 498. § (8) bekezdésének b) pontja bb) alpontja szerint az adóév
egészére megállapított jövedelem (nyereség) minimumból a 2007 . január 1-je és
június 30-a közötti időszakra megállapított jövedelem (nyereség) minimumot
meghaladó rész
együttes összegeként határoz meg .



(9) Ha az egyéni vállalkozó a 2007. évi adókötelezettsége megállapításához a (8)
bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti módszert választja, akkor

a) nyilvántartásait úgy köteles vezetni, hogy az adókötelezettsége teljesítéséhez és az
ellenőrzéshez szükséges adatok rendelkezésre álljanak,

b) az Szja tv. 498. § (8) bekezdése b) pontja bb) alpontjának alkalmazásáról a 2007 .
évi nyilvántartása alapján a július 1-jétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra
az Szja. tv. 498. §-inak (1)-(5) bekezdés rendelkezései szerint megállapított
bevételnek a 4. és 11 . számú melléklet szerint elszámolt költséget meghaladó része,
illetve az Szja. tv. 498. §-inak (23) bekezdése szerinti jövedelem (nyereség)
minimum alapján dönt."]



Indokolás

Indokolatlan és szakmailag elfogadhatatlan az új adónem, de külön sérelmes a vállalkozókra és a társaságokra a
gyors, megfelelő felkészülési idő nélküli bevezetés .

Budapest, 2007 . április 17 .

állai András

Szatmáry Kristóf

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Domokos László
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