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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgy űlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „egyes adó- és járulék törvények módosításáról ”

szóló T/6291 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat az alábbi új 8 . §-sal egészül ki, egyidejű leg az eredeti szakaszo k
számozása ennek megfelel ően változik :

„8. § Az Szja tv. 40 . §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(3) A családi kedvezmény az eltartottak létszámától függ ően kedvezményezett
eltartottanként és jogosultsági hónaponként
a) egy eltartott esetén 3000 forint ,
b) kettő eltartott esetén 4000 forint,
c) három és minden további eltartott esetén 10 000 forint . ”

2. A törvényjavaslat jelenlegi 8 . §-a a alábbiak szerint változik:

„8. § Az Szja tv . 41 . §-át megelőző alcím, valamint 41-44 . §-ai helyébe a következő alcím
és rendelkezések lépnek :

„Az alkalmi foglalkoztatás kedvezmény e

41 . § Az összevont adóalap adóját csökkenti a munkavállaló — külön törvény
rendelkezései szerinti -- alkalmi munkavállalói könyvvel történ ő foglalkoztatása esetén
a foglalkoztató magánszemély nevére szóló számviteli elszámolásra alkalma s
bizonylattal igazolt — az alkalmi munkavállalói könyvben érvényesített, az elő írt
nyilvántartásban feltüntetett — közteherjegy értékének 75 százaléka, feltéve, hogy az



alkalmi foglalkoztatás nem a foglalkoztató magánszemély önálló tevékenységéb ől
származó bevételének megszerzése érdekében történt .

Az adókedvezmények korlátozása

42. § (1) Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 6 millió forintot nem
haladja meg, az érvényesíthető őstermelői adókedvezmény a 39. §-ban meghatározottak
szerint kiszámított összeg, míg az említett értékhatár túllépése esetén a 39 . §-ban
meghatározottak szerint kiszámított összegbő l az értékhatárt meghaladó jövedelemrés z
20 százalékát meghaladó rész lehet, de a 35 . § (2) bekezdését is figyelembe véve az
összevont adókedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 ezer forintot . Ha a
magánszemély összes jövedelme az adóévben a 6 millió 500 ezer forintot eléri vagy
meghaladja, a 39 . § alapján adókedvezményt nem érvényesíthet .

(2) Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben az e rendelkezés a)-e) pontja i
szerinti értékhatárt meghaladja, a családi kedvezmény összegéb ől az értékhatárt
meghaladó jövedelemrész 20 százalékát meghaladó részt érvényesítheti . E rendelkezé s
alkalmazásában értékhatár :

a) 6 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte, de egyetle n
napján sem haladta meg a három f ő t,

b) 6 millió 500 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladt a
a három főt, de egyetlen napján sem haladta meg a négy fő t,

c) 7 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a nég y
főt, de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt ,

d) 7 millió 500 ezer forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladt a
az öt fő t, de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt,

e) 8 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt.

43 . § A 35-42 . § rendelkezései szerint figyelembe vett csökkentő tételek együtte s
összege legfeljebb az összevont adóalap adójának összegéig terjedhet .

Az adókedvezmények sorrendj e

44. § (1) Ha a magánszemély több adókedvezményre is jogosult, azokat az adóhatósági
közreműködés nélkül benyújtott bevallásban vagy a munkáltatói adómegállapításban az
általa megjelölt sorrendben, ennek hiányában, valamint adóhatósági közreműködéssel
benyújtott egyszerűsített bevallásban a következő sorrendben, de legfeljebb a levonható
adóra vonatkozó korlátozó rendelkezések által meghatározott mértékig kel l
érvényesítettnek tekinteni :

1. lakáscélú hitel-törlesztés áthúzódó kedvezménye ,

2. személyi kedvezmény ,
3. alkalmi foglalkoztatás kedvezménye,

4. összevont adókedvezmény,

5. őstermelő i kedvezmény,
6. [családi kedvezmény,

7.] egyéb .

(2) Az összevont kedvezmény-alap megállapításánál a figyelembe vett összegeket az
adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallásban a magánszemély álta l
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megjelölt sorrendben – ennek hiányában, valamint az adóhatósági közreműködéssel
benyújtott egyszerűsített bevallásban a következő sorrendben, de legfeljebb a levonható
adóra vonatkozó rendelkezések által meghatározott mértékig kell kedvezmény-alapnak
tekinteni :

1. háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke ;
2. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérő l szóló törvény rendelkezései alapján társadalombiztosítás i
ellátásra kötött megállapodás szerint a nyugellátásra jogosító szolgálati idő , illető leg a
nyugellátásra jogosító szolgálati id ő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése
céljából a magánszemély által saját maga javára, illet ő leg a nem egyéni vállalkozó
magánszemély által valamely más magánszemély javára történő befizetés ,

3. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezése i
alapján tagdíj fizetésére kötött megállapodás szerint a magánszemély által saját mag a
javára, illető leg a nem egyéni vállalkozó magánszemély által támogatási megállapodás
szerint valamely más magánszemély javára történ ő befizetés ,

4. a rnagánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészít ő befizetés,

5. a foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe a foglalkoztatói hozzájárulás
kiegészítéseként történő befizetés ,
6. a felsőoktatási törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján az adóévben megfizetet t
képzési költség (tandíj, költségtérítés, egyéb térítés) ,
7. a magánszemély hallgatói jogviszonyának (felnő ttképzésben való részvételének) az
adóévben vagy az adóévet megelőző öt évben első ízben történő megszűnését
megelőzően a hallgatói jogviszonyára (felnőttképzésben való részvételére) tekintette l
bármely évben megfizetett képzési költségb ől halasztott kedvezmény-alap ,

8. a közcélú adomány, tartós adományozás céljára történt befizetés ,

9. biztosításra történő befizetés .

(3) A munkáltatói adómegállapításban az összevont kedvezmény-alap megállapításáná l
a figyelembe vett összegeket a (2) bekezdés 2-9 . pont szerinti sorrendben, de legfeljebb
a levonható adóra vonatkozó rendelkezések által meghatározott mértékig kel l
kedvezmény-alapnak tekinteni . "

3. A törvényjavaslat a következő új 11 . §-sal egészül ki, egyidejűleg az eredeti §-ok
számozása ennek megfelelően változik:

„11 . § Az Szja tv. a következ ő 44/D. §-sal egészül ki :

„Aziskolakezdési adókedvezmény

44/D §. (1) A tanköteles korú gyermek után a szül ő (ideértve az örökbefogadó,a
mostoha- és nevelőszülőt) az adóbevallásban tett nyilatkozata alapján - amennyiben a
tanköteles gyermek tankötelezettségének a tárgyévben eleget tett – adókedvezményre
jogosult .

(2) Nem jogosult adókedvezményre az a szülő , akinek gyermeke tanulói jogviszonya
azért szűnt meg, mert az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott
időnél igazolatlanul többet mulasztott .
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(3) Az adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg az adó 50%-át, d e
1e0'eliebb tanköteles gyermekenként a 20 ezer forintot .

(4) Adókedvezmény először a tankötelezettség megkezdését követő évben, utoljár a
pedig abban az évben vehető igénybe, amelyben a gyermek utolsó tanköteles évé t
teljesíti .

(5) Tankötelezettség alatt a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 6 . §-a szerinti
tankötelezettséget kell érteni .

(6) Az oktatásért felelős miniszter rendeletében állapítja meg a kedvezmény alapjá t
képező tankönyveknek	 és	 taneszközöknek a körét,	 amelyre	 tekintettel	 az
adókedvezményt érvényesíteni lehet."

4. A törvényjavaslat a következő új 24. §-sal egészül ki, egyidejűleg az eredeti §-ok
számozása ennek megfelel ően változik :

„24. § Az Szia tv. 81 . §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Felhatalmazást kap az oktatásért felel ős miniszter, hogy rendeletben állapítsa mega
44/D .	 szerinti kedvezmény alapjául szolgáló tankönyveknek és taneszközöknek a
körét.”

5. A törvényjavaslat 25 . §-a (5) bekezdésének elhagyását javasoljuk :

[45) A Tao . 4 . §-a 31/a. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

„31/a. számított nyilvántartási érték : a 2009-ben kezdődő adóévben vagy azt
követően használatba vett immateriális jószág és a 2009-ben kezdődő adóévben
vagy azt követően üzembe helyezett tárgyi eszköz bekerülési értéke, csökkentve az
eredmény terhére elszámolt értékcsökkenéssel, az adóalapnál a 7 . § (1) bekezdés b)
pontja alapján érvényesített összeggel, a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében
elszámolt beruházáshoz felhasznált (feloldott) fejlesztési tartalék összegével, a z
eszköz nyilvántartásból történő kivezetésekor elszámolt ráfordítással, átsorolásko r
(ideértve az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékének a részesedés értékében
történő kimutatását is) könyv szerinti értékkel és növelve a terven felül i
értékcsökkenés visszaírt összegével ;” ]

6. A törvényjavaslat 26.§-ának elhagyását javasoljuk :

[„26 . § A Tao. 7. §-a előtti cím és a Tao. 7 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek

7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
a) a korábbi adóévek elhatárolt veszteségébő l — a 17. §-ban és a VII . fejezetben
foglaltakat figyelembe véve — az adózó döntése szerinti összeg,
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b) az adózó választása szerint a 2009-ben vagy azt követően beszerzett, előállított,
korábban még használatba nem vett gép, berendezés üzembe helyezése, tovább á
korábban még használatba nem vett kísérleti fejlesztés aktivált értéke és szellemi
termék használatba vétele évében és az azt követ ő adóévben a bekerülési érték 5 0
százalékának az elszámolt értékcsökkenést meghaladó része ,
c) a bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, feltéve, hogy
a részesedést az adózó (ideértve jogelődjét is) az értékesítését megel őzően legalább
egy éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván, továbbá a bejelentett
részesedésre az adóévben visszairt értékvesztés, és a mérlegforduló-nap i
értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján elszámolt árfolyamnyereség ,
d) az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév
utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi
adózás előtti nyereség 50 százaléka és legfeljebb adóévenként 500 millió forint (a
továbbiakban : fejlesztési tartalék), figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra,
e) a kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevéte l
(egyszeres könyvvitelt vezetőnél az ennek megfelel ő adóköteles bevétel), kivéve az
ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtébe n
elszámolt bevételt (adóköteles bevételt) ,

,1) a tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál) a kivezetett (részben kivezetett)
részesedésnek – ideértve az el ő társasággal szemben a vagyoni hozzájárulás alapjá n
kimutatott követelést is, de ide nem értve az ellenőrzött külföldi társaságban lévő
részesedést – a (3) bekezdés szerinti értékét meghaladóan a kivezetés miatt az
adóévben elszámolt bevétel, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetés jogutód
nélküli megszűnés, jegyzett t őke tőkekivonás útján történő leszállítása vagy
kedvezményezett átalakulás következtében szűnt meg, illetve csökkent,
g) a megszerzett társaság tagjánál (részvényesénél) a kedvezményezet t
részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámol t
árfolyamnyereség, ha az adózó igénybe kívánja venni e kedvezményt ; e
kedvezmény alkalmazása esetén az adózó a kedvezményezett részesedéscsere
alapján megszerzett valamennyi részesedést elkülönítetten tartja nyilván ,
h) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (járó) támogatás, juttatás, a
véglegesen átvett pénzeszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel,
valamint az átvállalt tartozás, az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség
miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg, figyelemmel a (4) bekezdésbe n
foglaltakra,
i) a visszavásárolt saját üzletrész, saját részvény, saját átalakított befektető i
részjegy bevonása következtében elszámolt bevételnek a visszavásárolt saját
üzletrész, saját részvény, saját átalakított befektetői részjegy bekerülési értékét
meghaladó része,
j) a társasház, a társasüdülő (a továbbiakban : társasház) tulajdonostársainak
közössége által a közös név alatt megszerzett olyan jövedelemből való részesedés
alapján az adózó által az adóévben bevételként elszámolt összeg, amel y
jövedelemre vonatkozóan a társasház a személyi jövedelemadóról szóló törvén y
rendelkezései szerint az adót megfizette,
k) a forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttéré s
következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítás i
különbözetek összege az áttérést követő adóévben,
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1) a bírságnak, továbbá az adózás rendjér ő l és a társadalombiztosításról szóló
törvényekben előírt jogkövetkezménynek az elengedése miatt az adóévbe n
bevételként elszámolt, az adóévben vagy az el őző adóévekben az adózás elő tti
eredményt növelő tételként figyelembe vett összeg,

m) az (5)-(6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel az alapkutatás, az alkalmazot t
kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (ide nem értve a belföld i
illetőségű adózótól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyét ő l vagy a személy i
jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozótól közvetlenül vag y
közvetve igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján
elszámolt költséget) a felmerülés adóévében, vagy – az adózó választása szerint, h a
a költséget kísérleti fejlesztés aktivált értékeként, tárgyi eszközként vagy má s
immateriális dologként állományba veszi – az értékcsökkenés elszámolásának
adóévében legfeljebb az elszámolt értékcsökkenés összegéig ; az adózó nem
csökkentheti az adózás előtti eredményt az említett költségb ő l (ráfordításból) a
fejlesztés céljára vagy a tevékenység költségei (ráfordításai) ellentételezésére a
mérlegkészítés napjáig az adóhatóságtól igényelt, vagy az adóévben – visszafizetés i
kötelezettség nélkül – kapott támogatás, juttatás összegével, illetve – ha él a
választási lehetőséggel – a támogatás, juttatás alapján az adóévi adózás elő tti
eredménye javára elszámolt bevétellel ,

n) az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vag y
aktivált saját teljesítmény növeléseként (egyszeres könyvvitelt vezet őnél adóköteles
bevételként, kifizetett vásárolt készlet növekedéseként) vagy adóévi költség ,
ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg ,

o) az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál – ha
igénybe kívánja venni a kedvezményt – a korábban még használatba nem vet t
ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések,
gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekébe n
elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növel ő
adóévi felújítás, b ővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az
immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban mé g
használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke, figyelemmel a (7)-(8 )
bekezdésben foglaltakra ,
p) az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden
megkezdett hónap után havonta az adóév els ő napján érvényes minimálbér 2 4
százaléka, ha az adózó a szakképz ő iskolai tanuló gyakorlati képzésé t
jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi, illetve 12 százaléka ,
ha az iskolával kötött együttm űködési megállapodás alapján végzi ,

r) a sikeres szakmai vizsgát tett - az p) pontban említett - szakképz ő iskolai tanuló
után folyamatos tovább foglalkoztatása esetén, valamint a korábban munkanélkül i
személy, továbbá a szabadulást követ ő 6 hónapon belül alkalmazot t
szabadságvesztésbő l szabaduló személy, illetve a pártfogó felügyelet hatálya alat t
álló személy után a foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon á t
befizetett társadalombiztosítási járulék, a járulék költségkénti elszámolásán túl ,
azzal, hogy az adózó akkor járhat el e rendelkezés szerint, ha a korábban
munkanélküli magánszemély alkalmazása óta, illet őleg azt megelőző hat hónapo n
belül azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyá t
rendes felmondással nem szüntette meg, és a korábban munkanélkül i
magánszemély az alkalmazását megelőző hat hónapon belül nála nem állt
munkaviszonyban,
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s) legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló
foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű
munkavállalónak kifizetett munkabér, de legfeljebb az érvényes minimálbér,
feltéve, hogy az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a z
adóévben nem haladja meg a 20 fő t,

t) a Kormány által rendeletben kijelölt m űbíráló szerv által működtetett művészeti
zsűrik által kibocsátott művészeti szakvéleményben művészeti értékűnek elismert
kortárs képző- és iparművészeti alkotás beszerzési értéke a beszerzés adóévében é s
az azt követő négy adóévben egyenlő részletekben, e rendelkezés alkalmazásában
kortárs képző- és iparművészeti alkotás: a naptári év els ő napján élő művész
képző- és iparművészeti alkotása ,

u) a kapott jogdíj alapján az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt
bevétel 50 százaléka, amely nem haladhatja meg az adózás előtti nyereség 50
százalékát.

(2) Az adózó az (1) bekezdés d) pontja szerinti fejlesztési tartalékot nem
használhatja fel a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a térítés nélkül átvet t
eszköz címen, valamint az olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámol t
beruházásra, amely tárgyi eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámoln i
terv szerinti értékcsökkenést, kivéve a műemlék, illetve a helyi egyedi védelem alat t
álló épületet, építményt. Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő
négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelel ően oldhatj a
fel, kivéve, ha a feloldott rész után a 19 . § (1) bekezdésének a lekötés adóévében
hatályos rendelkezése szerint előírt mértékkel az adót, valamint azzal
összefüggésben a késedelmi pótlékot megállapítja, és azokat a feloldást követ ő 30
napon belül megfizeti. Az adózó a fejlesztési tartaléknak a lekötése adóévét követő
negyedik adóév végéig beruházásra fel nem használt része után az említett
mértékkel az adót, valamint azzal összefüggésben a késedelmi pótlékot a negyedi k
adóévet követő adóév első hónapja utolsó napjáig megállapítja, és megfizeti. A
késedelmi pótlékot a kedvezmény érvényesítését tartalmazó adóbevallás benyújtás a
esedékességének napját követő naptól a nem beruházási célra történ ő feloldás
napjáig, illetve a felhasználásra rendelkezésre álló id őpontig kell felszámítani és a
megállapított adóval együtt az említett napot követ ő első társaságiadó-bevallásban
kell bevallani.

(3) Az (1) bekezdés]) pontjának alkalmazásakor a kivezetett részesedés érték e

a) a részesedés bekerülési értéke – de a jogelődtő l átvett részesedésnek legalább a
jogelődnél kimutatott bekerülési értéke azon tagnál (részvényesnél, üzletrész-
tulajdonosnál), amely jogutódlással alakult meg –, ha a tulajdoni részesedést
jelentő befektetés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke tőkekivonás útján
történő leszállítása, vagy – azon tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál) ,
amely a jogutódban nem kíván részt venni – átalakulás miatt sz űnt meg, illetve
csökkent,

b) a részesedés könyv szerinti értéke, vagy – a tag (részvényes, üzletrész -
tulajdonos) választása szerint – az a) pontban meghatározott érték azon tagná l
(részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál), amely a jogutódban is részt kíván venni .

(4) Az (1) bekezdés h) pontja alkalmazásakor:

a) az adózó akkor csökkentheti adózás el őtti eredményét, ha belföldi illetőségű
adózó (kivéve az alapítványt, a közalapítványt, a társadalmi szervezetet, a
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köztestületet, az egyházat, a lakásszövetkezetet, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárat, az európai területi együttműködési csoportosulást), külföldi személy
(kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) vagy magánszemély adott részér e
támogatást, juttatást, illetve engedte el kötelezettségét, vállalta át tartozását ;

b) passzív időbeli elhatárolás esetén a bevételb ől az adóévben el nem határolt rész,
az időbeli elhatárolás megszüntetésének adóévében a visszavezetett összeg min ősül
bevételnek ;

c) az adózó nem csökkentheti adózás előtti eredményét a jogszabály vagy
nemzetközi szerződés alapján kapott (járó) támogatás, juttatás, elengedet t
kötelezettség, átvállalt tartozás esetében ;

d) az a) pontban foglaltakat a szövetkezetnek a társadalmi szervezet igazolás a
alapján, a társadalmi szervezett ő l kapott támogatásra nem kell alkalmazni, ha
annak forrása a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 17. §-ának (3)
bekezdése, illetve az új szövetkezetekrő l szóló 2000. évi CXLI. törvény 19. § (2)
bekezdése alapján szövetkezett ől kapott fel nem osztható vagyon.

(5) A felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia, továbbá
bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézet, kutatóhely (ideértve az
Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) és az adózó által
írásban kötött szerződés alapján közösen végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás
vagy kísérleti fejlesztés esetén az adózó az (1) bekezdés m) pontjában foglalta k
alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát, legfeljebb 50 millió
forintot vehet figyelembe, amelynek a 19 . § (1) bekezdése szerinti adókulccsa l
számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összeg ű (de minimis)
támogatásnak minősül .

(6) Az (1) bekezdés m) pontjában foglaltak az igénybe vett kutatási és kísérlet i
fejlesztési szolgáltatásra a megrendel őnél akkor alkalmazhatóak, ha a szolgáltatást
nyújtó a megrendelőnek nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást nem belföld i
illetőségű adózótól, külföldi vállalkozó belföldi telephelyét ől vagy a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és
kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybevételével teljesítette .

(7) Az (1) bekezdés o) pontjában foglaltakat az adóz ó

a) abban az adóévben alkalmazhatja, amely adóév egészében valamennyi tagj a
(részvényese, üzletrész-tulajdonosa) az adózón kívül kizárólag magánszemél y
(ideértve az MRP-t is) volt,

b) nem alkalmazhatja az üzemkörön kívüli ingatlan bekerülési értékére, az
üzemkörön kívüli ingatlan bekerülési értékét növel ő adóévi felújítás, b ővítés ,
rendeltetés-változtatás, átalakítás értékére, valamint a hibás teljesítés miatt a
jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz, szellemi termék bekerülési
értékére, ha a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az adóz ó
alkalmazta az (1) bekezdés o) pontjának elő írását.

(8) Az (1) bekezdés o) pontja szerinti összeg nem haladhatja meg az adózás elő tti
eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál . Ennek az összegnek a 19 . § (1)
bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkoz ó
rendelkezések alkalmazásában, ha a beruházás els ődleges mezőgazdasági termelés t
szolgál, az EK-Szerz ődés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek
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előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásr a
történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4 . cikkében foglalt
támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az adózó választása szerint

a) az adóévben igénybe vett csekély összeg ű (de minimis) támogatásnak minősül,
vagy

b) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a
közös piaccal összeegyeztethet őnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség i
rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet
(HL 2008. 08. 06.) 13. vagy 15 . cikkében foglalt támogatásnak tekintend ő."]

7. A törvényjavaslat a következő új 26. §-sal egészül ki, egyidej űleg az eredeti §-ok

számozása ennek megfelelően változik:

„26 . § A Tao . 7 . § (1) bekezdésének fZpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[7.	 (1) Az adózáselőtti eredményt csökkenti:j

„f) az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utols ó
napfán lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás elő tti
nyereség 50, kis- és középvállalkozásnak min ősülő adózó esetén 100 százaléka és
legfeljebb adóévenként 500 millió forint (a továbbiakban:fejlesztési tartalék) ,
figyelemmel a(15)bekezdésben foglaltakra, ”

8. A törvényjavaslat 27-34 . §-ainak elhagyását javasoljuk :

[„27. § (1) A Tao. 8 . §-a előtti cím és a Tao . 8 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„Az adóalap megállapításakor növel ő jogcímek

8. § (1) Az adózás el őtti eredményt növeli :

a) a tárgyi eszközre, az immateriális dologra az adóévben az adózás el őtti
eredmény terhére elszámolt értékcsökkenésnek, a tárgyi eszköz, az immateriáli s
dolog nyilvántartásból bármely jogcímen történ ő kivezetésekor elszámolt
ráfordításnak, továbbá a forgóeszközök közé való átsorolásakor (ideértve az üzlet i
vagy cégérték könyv szerinti értékének a részesedés értékében történ ő kimutatását
is) vagy az adózó jogutód nélküli megszűnéskor a könyv szerinti értéknek az a
része, amely már negatív számított nyilvántartási értéket eredményezne ,

b) a jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az adózás rendjérő l ,
továbbá a társadalombiztosításról szóló törvények szerinti jogkövetkezményekb ő l
adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege, kivéve, ha önellen őrzéshez
kapcsolódik,

c) az adózónál

1. az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre az adóévben
ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, valamint e részesedé s
bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt ráfordításnak a z
elszámolt bevételt meghaladó része, vagy
2. a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításkén t
elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, a részesedés bármely jogcímen történő
kivezetése (ide nem értve az átalakulás miatti elszámolást) következtében elszámol t
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ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része ,

d) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás ,
véglegesen átadott pénzeszköz, elengedett követelés, valamint az adózó által
átvállalt kötelezettségnek az egyéb vagy rendkívüli ráfordításként az adóévi adózá s
előtti eredmény terhére elszámolt összege, figyelemmel a (2) bekezdésbe n
foglaltakra, kivéve, h a

1. állami vállalat, részben vagy egészben állami tulajdonban lév ő társaság
privatizációjának, valamint a tulajdonukban lévő vagyonrészek értékesítésének
MRP keretében történ ő teljesülése esetén, az MRP szervezet alapcéljána k
megvalósítása érdekében, a szervezet hiteltörlesztési kötelezettsége id őszakában
történt,

2. a Műsorszolgáltatási Alapnak közérdekű kötelezettségvállalásként ,
továbbá a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény szerinti közműsorszolgálati
műsor, műsorszám támogatására (szponzorálására) történt ,

3. az adózó a támogatást filmalkotáshoz juttatta, a mozgóképszakma i
hatóság által a részére kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig, feltéve ,
hogy a filmalkotást az Mktv . rendelkezései szerint megilleti közvetett állam i
támogatás ,

e) a forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttéré s
során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az
áttérést követő adóévben ,

j) az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként ,
ráfordításként (egyszeres könyvvitelt vezetőnél ideértve a kifizetett vásárol t
készletek csökkenését is) vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált sajá t
teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg ,

g) a 7. § (1) bekezdésének j) pontja alapján az adózás el őtti eredmény
csökkentéseként elszámolt összegb ől a kedvezményezett átalakulás alapján
megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként (ideértve az értékveszté s
elszámolását is), könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármel y
jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre az említett rendelkezé s
alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg ,
h) a 7. § (1) bekezdésének g) pontja alapján az adózás előtti eredmény
csökkentéseként elszámolt összegb ő l a kedvezményezett részesedéscsere alapjá n
megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként (ideértve az értékveszté s
elszámolását is), könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármel y
jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre az említett rendelkezé s
alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg ,
i) azon beruházás, szellemi termék bekerülési értékébő l az adózás előtti eredmény
csökkentéseként a 7 . § (1) bekezdés o) pontja alapján elszámolt összeg (egyéni cég
jogutódjánál ideértve az egyéni vállalkozóként igénybe vett kisvállalkozó i
kedvezményt is) kétszerese ,

1. amely beruházást, szellemi terméket az adózó az adózás el őtti eredmény
csökkentésének adóévét követő negyedik adóév utolsó napjáig nem helyez üzembe ,
illetve nem vesz használatba, az említett negyedik adóévr ő l készített bevallásban,
kivéve, ha az üzembe helyezés, a használatbavétel elháríthatatlan küls ő ok miatt i
megrongálódás következtében maradt e1 ,
2.

	

amely beruházást az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének
adóévét követ ő negyedik adóév utolsó napjáig az egyéb berendezések, felszerelések ,
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járművek között helyez üzembe, az üzembe helyezés adóévéről készítet t
bevallásban,
3. amely beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adózó a z
adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig
üzemkörön kívüli ingatlanként is használ, vagy az egyéb berendezések,
felszerelések, járművek közé, a forgóeszközök közé sorol át, illetve amely szellemi
terméket az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő
negyedik adóév végéig a forgóeszközök közé sorol át, az említett első használat,
illetve az átsorolás adóévérő l készített bevallásban, kivéve, ha a forgóeszközök közé
történő átsorolás az eszköz elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódásána k
következménye ,
4. amely beruházást, szellemi terméket, vagy amely beruházás alapján
üzembe helyezett tárgyi eszközt az adózó az adózás el őtti eredmény csökkentésének
adóévét követő negyedik adóév végéig elidegenít (természetbeni juttatásként átad ,
értékesít, apportál, térítés nélkül átad, valamint pénzügyi lízing keretében ,
részletfizetéssel, halasztott fizetéssel átvett eszközt a szerz ődés szerinti feltételek
teljesülésének meghiúsulása miatt visszaad), az elidegenítés adóévéről készített
bevallásban,
j) az a költség, ráfordítás, amely a Büntető Törvénykönyvben meghatározott
vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy
befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban bűncselekmény elkövetés e
érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel ,

(2) Az (1) bekezdés d/1. pontjában említett támogatásként, juttatásként kizárólag
állami tulajdonban lévő vagyon elidegenítése esetén az átutalt összeget; állami és
nem állami vagyonrészek együttes elidegenítése esetén az átutalt összegből az
állami tulajdoni hányadnak megfelelő arányos részt; részben vagy egészben állami
tulajdonban lévő társasági vagyonrész elidegenítése esetén az átutalt összegb ő l a
társaságban lévő állami tulajdoni hányadnak megfelelő arányos részt ; de bármely
esetben legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százalékának megfelelő összege t
lehet figyelembe venni.

28. (1) A Tao. 9 . §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

42) Csökkenteni kell az adózás előtti eredményt/

„c) a 7. (1) bekezdésének a)-b) e) -f), h)-j), l)-n) és p)-t) pontja, továbbá a 7. § (3) ,
(4), (6) bekezdése alapján megállapított értékből a vállalkozási tevékenységhe z
közvetlenül hozzárendelhető összeggel, illetőleg közvetett kapcsolat esetén a
vállalkozási tevékenység bevételével arányos összeggel ;”

(2) A Tao. 9. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

43) Növelni kelt az adózás előtti eredményt/

„b) a 8. (1) bekezdés a)-d), fi-g) és j) pontja, továbbá a 8. § (2) bekezdése alapján
megállapított értékbő l a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül hozzárendelhető
összeggel, illető leg közvetett kapcsolat esetén a vállalkozási tevékenység bevételéve l
arányos összeggel;”

29. § A Tao. 10. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A megállapított osztalékot csökkenti a 7. (1) bekezdésének 1) és m) pontjában
meghatározott összeg.
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(3) A megállapított osztalékot növeli a 8 . (1) bekezdésének b)-d) és j) pontja és a
8. (2) bekezdése alapján meghatározott összeg ."

30. § (1) A Tao. 12. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

/(2) Az adózás előtti eredményt csökkenti:/

„a) a 7. § (1) bekezdésének a)-b), e)-]), j), 1), n) és r) pontja, valamint a 7. § (3)
bekezdése szerinti összeg ; ”

(2) A Tao. 12 . §-a (3) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Az adózás el őtti eredményt növeli a 8. (1) bekezdésének a)-d), J)g) és j)
pontja, valamint a 8. § (2) bekezdése szerinti összeg.”

31. § A Tao. 13. §-a (1) bekezdésének felvezető rendelkezése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(1) A közhasznú társaság és a vízitársulat adóalapja az adózás el őtti eredmény,
csökkentve a 7. (1) bekezdésének a)-b), e)-I), h)-n) és p)-t) pontjában, továbbá a
7. § (3), (4), (5)-(6) bekezdésében foglaltakkal, növelve a S. § (1) bekezdésének a) g)
ésj) pontjában, továbbá a 8 . § (2) bekezdésében foglaltakkal, továbbá növelve ”

32. A Tao. 13/A. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közhasznú, a kiemelkedően közhasznú jogállással rendelkező nonprofit
gazdasági társaság adóalapja az adózás előtti eredmény, csökkentve a 7 . § (1)
bekezdésének a)-b), e) j), h)-n) és p)-t) pontja, továbbá a 7. (3), (4), (5)-(6)
bekezdésében foglaltakkal, növelve a S . § (1) bekezdésének a)-g) és j) pontjában,
továbbá a 8. (2) bekezdésében foglaltakkal, továbbá az előzőeket figyelembe vév e
alkalmazza a 16 ., 18 . és a 28. §-ok, valamint a VII. fejezet rendelkezéseit .”

33. § A Tao. 17 . §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) Átalakulás esetén a jogutód a jogelődnél keletkezett elhatárolt veszteségnek a
jogelőd vagyonából a vagyonmérleg szerinti részesedése arányában számított, a z
adózás előtti eredmény csökkentéseként még el nem számolt részére, valamin t
kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvev ő társaság az átruház ó
társaságnál keletkezett, az önálló szervezeti egységnek betudható elhatárol t
veszteségre — a jogelődnél, illetve az átruházó társaságnál eltelt id őt is beszámítva —
az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza . Ezzel a lehetőséggel a jogutód
(átvevő) akkor élhet, ha a jogelőd (önálló szervezeti egység) a tevékenységét
ténylegesen folytatta — és utoljára abban az adóévben élhet, amelyben a jogutó d
(átvevő) a jogelőd (önálló szervezeti egység) által végzett tevékenységet jelent ősen
nem csökkenti vagy saját tevékenységeként végzi . Kiválás esetén a jogelőd,
kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaság elhatárol t
veszteségét csökkenti a jogutód (átvev ő) által átvett elhatárolt veszteség .”

34. § A Tao. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép,
egyidejűleg a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az alapító (ide nem értve az átalakulással történő alapítást), a tőkét befogadó,
a vagyont kiadó adózónak, továbbá a tagnak (részvényesnek) az (1)-(5) bekezdé s
előírásait, a jegyzett tőke nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése, emelése,
a jegyzett tőke tőkekivonással történő leszállítása miatt, továbbá a jogutód nélkül i
megszűnéskor a nem pénzben történ ő vagyonkiadásra, valamint az osztalék nem
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pénzbeli vagyoni érték ű juttatásként történ ő teljesítésére is alkalmaznia kell, ha a
többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással azzá váló tag (részvényes)
teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból .

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat megfelel ően alkalmazni kell a külföldi
vállalkozó és belföldi telephelye, illetve az adózó és külföldi telephelye között i
ügyletekre is."]

9 . A törvényjavaslat 35 . §-a (1)-(3), valamint (5) bekezdésének elhagyását javasoljuk :

„35 . § [(1) A Tao . 19 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A társasági adó a pozitív adóalap 18 százaléka.”

(2) A Tao. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdés rendelkezését ő l eltérően az adózó – döntése alapján – a (3 )
bekezdésben foglaltak teljesítése esetén a pozitív adóalap 50 millió forintot meg
nem haladó összegéig 10 százalék, az e feletti összegre 18 százalék társasági ad ó
mértéket alkalmazhat.”

(3) A Tao. 19. §-a (3) bekezdésének d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

43) A 10 százalékos adókulcsot az adózó akkor alkalmazhatja, ha/

„d) az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok általános feltételeinek történő megfelelés hiányát az adóévben és a
megelőző adóévben nem állapította meg jogerős és végrehajtható határozat ,
továbbá a munkaügyi kapcsolatok különös feltételeinek hiánya miatt az adóévbe n
és az adóévet megelőző adóévben nem állapított meg joger ős és végrehajtható
munkaügyi, munkavédelmi vagy az egyenl ő bánásmód elvének megsértése miat t
meghozott közigazgatási határozat, illető leg – a határozat bírósági felülvizsgálata
esetén – jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozat nem szabot t
ki bírságot vagy munkaügyi bíróság nem állapított meg jogsértést, illetve az adózó
az adóévben eleget tett a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeként előírt,
Munka törvénykönyvében megfogalmazott, az érdekképviseleti szervekke l
kapcsolatos kötelezettségének, é s
e) az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresének –
ha az adózó székhelye a jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek ,
települések valamelyikében van, akkor a minimálbér – adóévre évesített összege é s
a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre
vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot . ”

(4)1 A Tao . 19 . §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„b) más adózónál csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy ha az
adózó az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelel ő lekötött tartalékot kizárólag
beruházásra, vagy beruházás céljára felvett hitel törlesztésére használja fel, akkor –
választása szerint – a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általáno s
csoportmentességi rendelet) szóló 2008 . augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet
(HL 2008 . 08 . 06 .) 13 . vagy 15 . cikkében foglalt támogatásnak tekintendő . ”

[45) A Tao. 19. §-a (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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„(8) A jogutódnak és a jogelőd nélkül alakult adózónak a (3) bekezdés c) pontjába n
foglaltak alkalmazásakor a megelőző adóévre vonatkozó rendelkezést nem kell
alkalmaznia .”]

10. A törvényjavaslat 36 . §-ának elhagyását javasoljuk :

[,,36.§ A Tao. 20. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában adóalap a 13 . § szerint megállapítot t
adóalap, csökkentve a 8 . § (1) bekezdésének d) pontja és a 13 . § (1) bekezdéséne k
b)-c) pontjai szerinti meghatározott összeggel .

(6) Az (1) bekezdés e) pontja és — 2009. július 1-jétő l — a d) pontja alkalmazásában
adóalap a 13/A. szerint megállapított adóalap, csökkentve a 8. (1) bekezdés d)
pontja és a 13/A . § (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott összeggel ." J

11.A törvényjavaslat 38 . §-ának elhagyását javasoljuk :

[„38. § A Tao. a következő 29/I . §-sal egészül ki:

„29/I . § (1) Az az adózó, amely a 2009. üzleti évrő l a beszámolót a számvitelrő l
szóló törvény 98/A §-a alapján készíti, a 2009-es üzleti év első napján bevételként
elszámolt — korábban az adózás előtti eredmény növeléseként figyelembe vett, de a z
adózás előtti eredmény csökkentéseként még nem érvényesített — céltartalékkal a
2009. adóévben csökkentheti adózás előtti eredményét.

(2) Az adózó — az (1) bekezdésben foglaltak kivételével — az e törvény 2009. január
1. napján hatályos rendelkezései szerint készített els ő bevallásában és az azt követő
4 adóévről készített bevallásában, egyenlő részletekben — jogutód nélküli
megszűnésekor a még figyelembe nem vett összeggel — csökkenti az adózás el őtti
eredményt a 2009. adóévet megelőző adóévekben hatályos 8 . § (1) bekezdésének a)
pontja alapján adózás előtti eredményt növel ő tételként számításba vett, de a z
adózás előtti eredmény csökkentéseként még nem érvényesített céltartalékkal .

(3) a) Az adózó az e törvény 2009 . január 1. napján hatályos rendelkezései szerint
készített első adóbevallásában és az azt követő 4 adóévről készítet t
adóbevallásában, egyenlő részletekben módosítja az adózás előtti eredményt a
2009-ben kezd ődő adóévet megelőzően üzembe helyezett tárgyi eszköz, illetve
használatba vett immateriális dolog 2008. adóév utolsó napján kimutatott könyv
szerinti értéke és számított nyilvántartási értéke különbözetével .
b) Ha az adózó az a) pontban meghatározott adóévek alatt jogutód nélkül
megszűnik, a megszűnés napjára készített bevallásában az adózás elő tti
eredményét módosítja az a) pontban meghatározott küIőnbözetből még figyelembe
nem vett résszel .

c) Ha az adózó az a) pontban meghatározott adóévek alatt átalakul, a jogutód - a
jogelődnél eltelt időt is beszámítva — az átvett tárgyi eszközök és immateriális java k
könyv szerinti értéke és számított nyilvántartási értéke különbözetével módosítj a
adózás előtti eredményét.

(4) Az adózó jogutód nélküli megsz űnésekor, továbbá az eszköz befektetett
pénzügyi eszközök közül történő kikerülésekor (ideértve az értékveszté s
elszámolását is), illetve a kötelezettségnek a hosszú lejáratú kötelezettségek közül
történő kikerülésekor az adózás el őtti eredményét
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a) csökkenti a 2009. adóévet megelőző adóévekben hatályos 8. (1) bekezdés dzs)
pontja a) alpontja alapján adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt összeggel ,
részbeni kikerülése esetén a külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti érté k
csökkenésének a megel őző adóév utolsó napján kimutatott könyv szerinti értékke l
arányosan számított összegével ,

b) növeli a 2009. adóévet megelőző adóévekben hatályos 7 . § (1) bekezdés dzs)
pontja a) alpontja alapján adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámol t
összeggel, részbeni kikerülése esetén a külföldi pénzértékben kimutatott köny v
szerinti érték csökkenésének a megel őző adóév utolsó napján kimutatott könyv
szerinti értékkel arányosan számított összegével.

(5) Az adózó az e törvény 2009 . január 1 . napján hatályos rendelkezései szerin t
készített első bevallásában és az azt követő 4 adóévről készített bevallásában,
egyenlő részletekben — jogutód nélküli megszűnésekor a még figyelembe nem vett
összeggel – csökkenti az adózás előtti eredményt a 2009. adóévet megelőző
adóévekben hatályos 8 . § (1) bekezdésének gy) pontja alapján adózás el őtti
eredményt növelő tételként számításba vett, de az adózás el őtti eredmény
csökkentéseként még nem érvényesített követelésre elszámolt értékvesztéssel .

(6) Az adózó az e törvény 2008. december 31-én hatályos 7 . §-a (1) bekezdésének w)
pontja rendelkezését alkalmazhatja, ha a 2009. január 1-jét megel őzően
megszerzett részesedést a 2013 . adóév utolsó napjáig ruházza át .

(7) Az adózó az e törvény 2008 . december 31-én hatályos 8 . §-a (1) bekezdésének v)
pontja szerint növeli adózás előtti eredményét, ha jogutód nélkül megszűnik, vagy
foglalkoztatottainak átlagos létszáma a megel őző adóévhez viszonyítva csökkent,
feltéve, hogy a 2009 . adóévet megelőző adóév(ek)ben a 7. (1) bekezdésének y)
pontja és (19) bekezdésében foglaltakat alkalmazta .

(8) Az adózónak a 29/D . (9) bekezdése alkalmazásakor az adózás előtti eredmény
terhére elszámolt értékcsökkenéssel, az eszköz nyilvántartásból történ ő
kivezetésekor elszámolt ráfordítással, átsoroláskor és jogutód nélkül i
megszűnéskor a könyv szerinti értékkel növelni kell az adózás előtti eredményt.

(9) Az adózó a 2008. december 31-ig megkötött tartós adományozási szerz ődés
alapján adott adományra, az ennek alapján kiadott igazolásra, illetve az adózá s
előtti eredmény módosítására vonatkozóan – utoljára a 2012 . adóévben – a törvény
2008. december 31-én hatályos 7.,8., 9., 13., 13/A. és 16. §-aiban foglalt
rendelkezéseket alkalmazza.

(10) A hitelintézettel azonos prudenciális szabályokat alkalmazó pénzügy i
vállalkozás a megelőző adóévekben keletkezett elhatárolt veszteségre a 17. (1)-(3) ,
illetve a (6)-(12) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, utoljára abban az adóévben ,
amelynek utolsó napja 2013-ban van .”]

12 . A törvényjavaslat a következő új 47. §-sal egészül ki, egyidejűleg az eredeti §-ok
számozása ennek megfelel ően változik :

„47 . § Az Áfa tv. 82 . §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„82 . § (1) Az adó mértéke az adó alapjának20százaléka .
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(2) A 3.számúmellékletbenfelsorolt termékek és szolgáltatások esetében az ad ó
mértéke az adó alapjának 5 százaléka . "

13. A törvényjavaslat a következ ő új 56. §-sal egészül ki, egyidejűleg az eredeti §-ok
számozása ennek megfelel ően változik :

„56. Az Áfa tv.3.számú mellékletee törvény5. számú mellékleteszerint módosul . ”

14 . A törvényjavaslat 294 . (2) bekezdése a)-o) pontjának elhagyását javasoljuk :

[(2) E törvény hatályba lépésével a Tao .J

[„a) 1 . §-a (2) bekezdésében a „Ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg,
hogy annak célja csak adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, akkor a jogügylet ”
szövegrész helyébe „Ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy anna k
célja csak adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, vagy, ha az nem szolgálja a
vállalkozási, a bevételszerzőtevékenységet, akkor a jogügylet” szövegrész lép ,

b) 2. §-ának (3) bekezdésében „a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld . ”
szövegrész helyébe „a külföldi személy, ha tényleges üzletvezetésének helye belföld . ”
szövegrész lép ,
c) 4. §-a 4. pontjának b) alpontjában „hitelintézetnél a kapott kamat és kamatjellegű
bevétel, csökkentve” szövegrész helyébe „hitelintézetnél, valamint a prudenciális
előírások szerint működő pénzügyi vállalkozásnál a kapott kamat és kamatjellegű
bevétel, csökkentve” szövegrész lép,

d) 5. §-ának (3) bekezdésében a „társasági adókötelezettsége a fióktelepének a
cégnyilvántartásba történő bejegyzése napján kezdődik” szövegrész helyébe a
„társasági adókötelezettsége a fióktelep cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránti
kérelem beadásának napján kezdődik” szövegrész lép,

e) 6 . §-a (5) bekezdésének b) pontjában „a (6)-(10) bekezdésben foglaltak
alkalmazásával” szövegrész helyébe „a (6)-(9) bekezdésben foglaltak alkalmazásával ”
szövegrész lép,

j) 9 . §-a (7) bekezdésének második mondatában „A (3) bekezdés c) pontjában és a (6)
bekezdésben foglaltak meghatározásához” szövegrész helyébe „A (6) bekezdésben
foglaltak meghatározásához” szövegrész lép,

g) 16. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „7. § (I) bekezdésének j pontjában
foglaltakat nem alkalmazhatja” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdésének d)
pontjában foglaltakat nem alkalmazhatja” szövegrész lép,

h) 16. §-a (1) bekezdésének cb) alpontjában "a kedvezményezett átalakulás alapján a
7. § (1) bekezdés gy) pontja szerint az adóévben vagy korábban az adózás előtti
eredmény csökkentéseként elszámolt összegb ől az a rész, amellyel a 8. § (1) bekezdés r)
pontja szerint korábban nem növelte adózás előtti eredményét," szövegrész helyébe "a
kedvezményezett átalakulás alapján a 7. § (I) bekezdés f) pontja szerint az adóévben
vagy a 2009. adóév előtt hatályos 7. § (I) bekezdés gy) pontja alapján korábban az
adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegb ől az a rész, amellyel a 8. § (1)
bekezdés g) pontja szerint vagy a 2009 . adóév előtt hatályos 8. § (1) bekezdés r) pontja
alapján korábban nem növelte adózás előtti eredményét," szövegrész lép,

i) 16 . §-a (1) bekezdésének cc) alpontjában „az adózás előtti eredményt növeli a 7. §
(1) bekezdés h) pontja szerint az adóévben vagy korábban az adózás előtti eredmény
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csökkentéseként elszámolt összegbóZ az a rész, amellyel a 8 . § (1) bekezdés t) pontja
szerint korábban nem növelte adózás előtti eredményét," szövegrész helyébe „az adózás
előtti eredményt növeli a 7. § (1) bekezdés g) pontja szerint az adóévben vagy a 2009.
adóév előtt hatályos 7. § (1) bekezdés h) pontja alapján korábban az adózás előtti
eredmény csökkentéseként elszámolt összegből az a rész, amellyel a 8. § (1) bekezdés h)
pontja szerint vagy a 2009. adóév előtt hatályos 8. § (1) bekezdés t) pontja alapjá n
korábban nem növelte adózás előtti eredményét,” szövegrész lép,
j) 16. §-a (1) bekezdésének cf) alpontjában „az adózás előtti eredményt növeli a 7. §
(1) bekezdés zs) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt
összeg azon részének a kétszerese, amelyet a 8. § (1) bekezdésének u) pontja szerint nem
számolt el” szövegrész helyébe „az adózás előtti eredményt növeli a 7. § (1) bekezdés o)
pontja szerint, illetve a 2009. adóév előtt hatályos 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja
alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeg azon részének a
kétszerese, amelyet a 8. § (1) bekezdésének i) pontja, illetve a 2009. adóév előtt hatályos
8. § (1) bekezdésének u) pontja szerint nem számolt el” szövegrész lép ,

k) 16. §-ának (7) bekezdésében a „ha a székhelyét külföldre helyezi át.” szövegrész
helyébe a „ha a székhelyét külföldre helyezi át, vagy tényleges üzletvezetés helyéne k
külföldre helyezése miatt megszűnik belföldi illetősége.” szövegrész lép ,

1) 17. §-ának (1) bekezdésében „a (3)-(9) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve ”
szövegrész helyébe „a (3)-(7) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve” szövegrész
lép,
m)17. §-ának (5) bekezdésében „A hitelintézet az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe
„A hitelintézet és a vele azonos prudenciális szabályokat alkalmazó pénzügyi vállalkozá s
az (1) bekezdésben” szövegrész lép,
n) 19. § (4) bekezdésében az „akkor az adóalapnak a 6 százaléka” szövegrész helyébe
az „akkor az adóalapnak a 8 százaléka” szövegrész lép ,

o) 19. (5) bekezdésében az „akkor az adóalap – 6 százalékának megfelelő összeget az
adóév utolsó napján – az eredménytartalékból” szövegrész helyébe az „akkor az
adóalap – 8 százalékának megfelelő összeget az adóév utolsó napján – az
eredménytartalékból” szövegrész lép," ]

15. A törvényjavaslat 295 . §j7 pontjának elhagyását javasoljuk :

[295.§ E törvény hatályba lépésének a napján az egyszerűsített vállalkozói adóról 2002.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban : Eva)]

[4) 19. §-a (1) bekezdésében a „16. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat,
ha az adóalanyisága időszaka alatt a Tao. 7. § (15) bekezdése megfelelő alkalmazásával
nem terhelné adófizetési kötelezettség, valamint a 16. § (1) bekezdése c) pontjának cl) ,
ch) alpontjában foglaltakat, ha adóalanyisága időszaka alatt a 8. § (1) bekezdése u) és v)
pontjai rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti
eredmény növelésének kötelezettsége.” szövegrész helyébe a „16. §-a (1) bekezdéséne k
b) pontjában, c) pontjának cj) alpontjában, a Tao. 19. §-a (5) bekezdésében, a Tao.
29/I. §-a (7) bekezdésében foglaltakat, ha adóalanyisága időszaka alatt a Tao. megfelelő
alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének, illetve az ad ó
megfizetésének kötelezettsége .,, szövegrész lép,”]

16 . A törvényjavaslat 324.§ -a a következők szerint változik :
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„324. § 2009. január 1 jén hatályát veszti a Tao . [„4. §-ának 1/a ., 10., és 19. pontja,]
6. §-ának (10) bekezdése, [9 . §-a (2) bekezdésének a)-b) és d)-e) pontja, a 9. §-a (3)
bekezdésének c) pontja és (5) bekezdése, 13 . §-a (1) bekezdésének d) pontja, valamint
(7) bekezdése, 13/A. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 16 . §-a (1) bekezdése c)
pontjának ca), ce), illetve ch)-ci) alpontja, (2) bekezdésének a) pontja, illetve h)-i)
pontja, (3) bekezdésének c) pontja,] 17. §-a (8)[-(9)] bekezdése[, 29 . §-ának (1)
bekezdése, 298. §-ának (1)-(2), (5), (8) bekezdése, 29/D. §-ának (15) bekezdése,
29/F. §-ának (3) bekezdése, továbbá 1 ., 2 . és 3, számú melléklete] .

17. A törvényjavaslat a következő új 5. számú melléklettel egészül ki, egyidej űleg az eredeti
5-10. mellékletek számozása 6-11 . melléldetre változik :

„ S. számú melléklet a 2008. évi. . . törvényhez

Az Áfa tv.3. számú mellékletehelyébe a következő melléklet lép :

,,3. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A 82. . ' (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek és szolgáltatások

I . Termékek

1 . Termékek vtsz . alapján

Sor-
szám

Megnevezés vtsz .

1 . Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiaco t
szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humá n
gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba
hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jelleg ű áruforgalomban az
erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek ;
Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények .

2 . Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra t 121190 98-ból
1302-b ő lkiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

3 . Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerül ő 3002 10-bő l
3002 90-bőldiagnosztikai reagensek
3006 20-ból
3006 30-ból
3821-bő l
3822-bő l

4 . Orvosi radioaktív izotópok 2844 40 20 00-ból

5 . Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anyatej-helyettesít ő és 1901 10 00 0 2
2106 90 92 0 1anyatejkiegészít ő tápszerek
2106 90 98 0 1

6 . Egészségügyi oxigén (max. 10, ill . 20 liter űrtartalmú, 150, ill . 200 bar nyomású 2804 40-bő l
palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi
minőségű termék)

7 . Braille-tábla műanyagból 3926 90-ből

8 . Fehér bot vakoknak 6602-ből
9 . Pontozó vakoknak 8205 59 90-bő l

10 . Braille-tábla fémből 8310-ből
11 . Braille-írógép vakoknak 8469 30-ból

12 . Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a 8471-bá!
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tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)

13 . Telefonkezel ő adapter vakok számára 8517 80 90-bő l

14 . Braille-óra vakoknak 9102-ből
15 . Könyv 4901-ből

4903

16 . Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadván) ; 4902
Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelen ő kiadvány)

17 . Kotta 4904

2. Alapvető élelmiszerek KSH kódszám alapján .

Sor-
szám

Megnevezés KSH kód

18 . Sertéshús, marhahús, baromfihús 100, 101, 10 4

19 . Szalámi, szárazkolbász, sonka, párizsi, kolbász, húskonzerv 105-107,

20 . Tojás, tej, sajt, tejtermékek (sajt nélkül), vaj, vajkrém 110-113, 120

21 . Sertés zsiradék, étkezési szalonna, étolaj, margarin 121-124

22 . Liszt, rizs, hántolmányok, kenyér, péksütemények, száraztészta 130-134

23 . Cukor 13 5

24 Burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs 140-142

II . Szolgáltatások

Sor-
szám

Megnevezés szj ,

1 . Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás 403090"

Indokolá s

A második Gyurcsány-kormány megalakulása után nem sokkal mindenki számár a
nyilvánvalóvá vált, pénzügyi válság szélére sodródott Magyarország . A szocialista-szabad
demokrata kormány felel őtlen gazdaságpolitikája 2006-ban közel kétszámjegy ű hiányt
eredményezett, a világon csak a háborúval sújtott Libanon ért el hazánknál magasab b
államháztartási deficitet .

Az ötéves adócsomag visszavonását követően a Gyurcsány-kormány jelentős adó- és
járulékemelésekrő l döntött, s ezen intézkedések 2006 őszétől folyamatosan léptek életbe . A
drasztikus adó- és járulékemelések következtében lelassult a magyar gazdaság, jelent ősen
megemelkedett az infláció mértéke, miközben a mindennapi megélhetés is egyre nehezebbé
vált : drámaian megváltozott a családok és nyugdíjasok, a legszegényebb körülmények közöt t
élők helyzete .

A 2009. évre az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló törvényjavaslat nem nyúj t
érdemi előrelépést, továbbra sem kezeli az immáron kisebbségben maradt kormányzat a
magyar gazdaságot sújtó problémákat, sem a családok mind súlyosabb terheit . Nem reagál az
egész világot érintő pénzpiaci válságra, az ország további leszakadását vetíti el ő re. Ahhoz,
hogy a magyar gazdaság a jelenleginél magasabb növekedési ütemet érjen el, hogy a
családfenntartás könnyebb legyen, hogy a nyugdíjasok ki tudják fizetni mind jobban növekvő
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számláikat, a jelenlegi helyzet alapvető megváltoztatására, jelentős mértékű adócsökkentésre
van szükség .

A 2009. évre benyújtott adótörvény más nézőpontból is komoly problémát hordoz . Ez a
hitelesség kérdése . A 2006 nyarán alakult koalíció ugyanis egyezséget ajánlott a magyar
gazdaság szereplő i számára, melyben ígéretet tett a kormány arra, hogy a társasági adón kívü l
fizetendő , 2006 őszén bevezetett, négy százalékos különadót 2008 végére megszünteteti . A
kormány ezt a megállapodást felrúgja, amikor az adó megszüntetését a társasági adókulc s
megemeléséhez és az adóalap szélesítéséhez köti . Azzal, hogy a kormány újfent nem tartja
magát a korábban kötött megállapodáshoz, a kiszámíthatatlanságot növeli, s ennek az árá t
valamennyiünknek meg kell fizetnünk kell növekv ő kamatfelár formájában .

A Fidesz—Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppár t
gazdaságpolitikájának középpontjában a kiszámítható gazdasági környezet feltételeine k
megteremtése, a családok támogatása, a vállalkozások terheinek csökkentése áll . Ennek
szellemében a Fidesz és a KDNP adócsomagja az alábbi javaslatokat fogalmazza meg :

1. A családi adókedvezmény kiterjesztése egy- és kétgyermekes családokra, ezzel i s
ösztönözve a gyermekvállalást . (A módosító javaslat 1-2 . pontjai .)

2. Iskolakezdési támogatás bevezetése az adórendszeren belül, annak érdekében, hogy a
családok számára könnyebb legyen az iskoláztatással kapcsolatban felmerül ő
költségeket kigazdálkodni . (A módosító javaslat 3-4 .pontjai )

3. A társasági adó kulcsának 16 százalékon tartása, valamint az adónem szélesítéséne k
elhagyása . Ennek a lépésnek a megtételére azért van szükség, mert a társasági adóna k
a kormány által benyújtott módosítása a magyar gazdaság versenyképességét súlyosan
rontja, ráadásul azt a korábban létrejött megállapodást rúgja föl, amelyet a kormány a
magyar gazdaság szereplő ivel kötött. (A módosító javaslat 5-6 ., 8-11 ., valamint 14-16 .
pontjai . )

4. A kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a beruházásaik
ösztönzése révén. A társasági adó alapját csökkentő fejlesztési tartalék 50 százalé k
helyett az adóalapból teljes mértékben leírható legyen. (A módosító javaslat 7 . pontja . )

5. A távhő és az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adó tartalmának 20 százalékró l
5 százalékra történő csökkentése, mely érzékelhet ő segítséget nyújt mindazoknak, aki k
a legrászorultabbak . (A módosító javaslat 12-13 . és 17. pontjai. )

Budapest, 2008. október 10 .
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