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Kapcsolódó módosító javasla t

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az „az egyes adótörvények módosításáról” szóló
T/3892 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
(kapcsolódva a T/3892/64 . számú módosító javaslathoz)

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 52 . §-ának a következő módosítását javasoljuk :

„52. § (1) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005 . évi CXX. törvény (a
továbbiakban: Ekho tv.) 3. §–a (3) bekezdése 1(7) bekezdésének c) pontja] helyébe a
következő rendelkezés lép :

(3) Az (1) bekezdés c), valamint a (2j bekezdés«és b) pontjában említett, FEOR-számmal
azonosított foglalkozás :
2615 Könyv- és lapkiadó szerkeszt ője
2616 Újságíró
2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
2619 Egyéb magasabb képzettséget igényl ő kulturális foglalkozások
2621 Író (újságíró nélkül)
2622 Műfordító
2623 Képzőművész
2624 Iparművész
2625 Zeneszerz ő
2626 Rendező
2627 Operatőr, fotóművész
2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező, jelmeztervező , dramaturg)
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2631 Színész, előadóművész, bábm űvész
2632 Zenész, énekes
2633 Koreográfus, táncművész
3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatár s
3715 Könyv- és lapkiadó-szerkesztő munkatárs
3716 Hivatásos sportoló, sportmunkatárs
3721 Segédszínész
3722 Segédrendező
3723 Népzenész
3725 Cirkuszművész
3729 Egyéb művészeti foglalkozáso k
5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns
5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású
5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások, feltéve, hogy azoka
mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól elválaszthatatlan módon vesznek részt .
Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter, a korrektor, a designer, képszerkeszt ő , művészeti
vezető , a hangmérnök . "

„(2) Az Ekho tv . 3 . § (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

c) a magánszemély igazolja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett címen az adot t
hónapban legalább a havi minimálbérnek megfelelő olyan jövedelmet szerzett, amely után a
közteherviselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint történik . ”

Indokolás

A hivatásos sportolói jogviszony keretében sporttevékenységet űzők kizárólagosan ezt a
tevékenységet végzik, így életszerű, hogy adózási szabályaikat egyszer űsítve, ugyanakkor
átláthatóvá téve ösztönözzük őket az adózási fegyelem megtartására és az egyszerűsített
közteherviselés széles körben történő alkalmazására .

Budapest, 2007 . október 29 .

Dr. Orbán Viktor
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