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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes adó- és
járulék törvények módosításáról szóló T/6291 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
nyújtom be :

1 . A törvényjavaslat 109 .§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A Htv. 52 . §-a 31 . pontja, helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában :/

/31. telephely:/

a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye — függetlenül a használat jogcímét ő l —, aho l
részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezé s
magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a m űhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy
földgázkutat, a vízkutat, a széler őművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a
termőföldet, a [hasznosított (]bérbe vagy lízingbe [adott)] vett ingatlant, az ellenszolgáltatá s
fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,	 de nem foglalja magában a lízingbe adott
ingatlant, vagy termelő berendezést ;

b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is )
vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történ ő
továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személye s
jelenlétet kíván,

c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia -
kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló
törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes eseté n
azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése ,
illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végs ő fogyasztó, a végső felhasználó ( a
továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia-
kereskedő , a földgázkeresked ő , a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgáz közüzem i
szolgáltató, illetve a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztó i
engedélyes számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a közvetlenül a
végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó számára történő
elosztásból származik ;”

2 . A törvényjavaslat 285.* (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve az alábbi (3 )
bekezdéssel egészül ki :



„285 . § (1) E törvény Itv .-t és Htv.-t módosító rendelkezései 2009 . január 1-jén lépnek
hatályba azzal, hogy [a rendelkezéseket] az Itv. rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalta k
kivételével – a 2009. január I . napját követ ően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon
az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezet t
elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni,	 aHtv. rendelkezéseit pedig – a (3 )
bekezdésben foglaltak kivételével – 2009 . január 1-jét követően kell alkalmazni .

(2) Az Itv. e törvénnyel megállapított 23/C. §-át a 2009. január Hét követően megkötött
vagyonszerzési ügyletek vonatkozásában kell alkalmazni .

(3) A Htv . e törvénnyel megáállgított 52 . §-a 31 . pontját 2008 . január 1-j étől kezdődően kell
alkalmazni.

Indokolás

A törvény jelenlegi telephely definíciója nem rendezi egyértelműen, hogy az ingatlanok
bérbe, lízingbe adása mely esetekben, illetve mely adóalanyok viszonylatában keletkeztet
telephelyet. Bizonytalanság áll fenn tehát azzal kapcsolatban, hogy az ingatlant bérbe ,
lízingbe adó, vagy az azt bérbe, illetve lízingbe vevő adóalany vonatkozásában keletkezik-e
telephely a helyi iparűzési adó rendszerében. E kérdés rendezetlensége pedig kétszere s
adóztatást eredményezhet, hiszen felmerülhet, hogy mind a bérbe, lízingbe vev ő , mind a
bérbe, lízingbe adó tekintetében telephely, és így adókötelezettség keletkezik . Jelen módosító
indítvány tehát olyan értelmű pontosítását tartalmazza az adott törvényi rendelkezésnek ,
amely a kétszeres adóztatást megfelel ően elhárítja. A módosításnak költségvetési hatása sincs ,
hiszen az adóalapot nem, csupán annak megosztását érinti az adott rendelkezés, azaz mind a
lízingbe adó, mind a lízingbe vevő cégek továbbra is ugyanannyi helyi ipar űzési adót
kötelesek fizetni . A megosztási kötelezettség ugyanakkor súlyosan hátrányos és komol y
adminisztratív nehézséget is jelentene azon gazdasági társaságok tekintetében, amelye k
fő tevékenységként ingatlanok bérbe, lízingbe adásával foglalkoznak, tekintve, hogy pusztá n
arra tekintettel keletkezne telephelyük, és ennek nyomán adókötelezettségük valamel y
önkormányzat területén, mert ott – akár átmeneti jelleggel – ingatlant tulajdonolnak, anélkül ,
hogy tényleges gazdasági tevékenységet ott a passzív jellegű bérbe, lízingbe adáson kívül
kifejtenének . További probléma, hogy a lehetséges megosztási módszer alkalmazása során a z
allokáció kiindulópontja elsősorban a tárgyi eszközök eszközértéke, amely azonban a
lízingbe, bérbe adó adóalanyok vonatkozásában nem határozható meg egyértelm űen ,
tekintettel arra, hogy az ingatlanok lízingbe adásával foglalkozó gazdasági társaságo k
esetében a lízingelt ingatlanok kikerülnek a vállalkozások könyveib ő l (azok a lízingbevev ők
könyveiben kerülnek kimutatásra) . A fentieken kívül az is problematikus lehet, hogy a
gazdasági társaságoknak az adóalap megosztásakor arra is figyelemmel kell lenniük, hogy a z
általuk bérbe adott, lízingelt ingatlanok köre folyamatosan változik agy adóéven belül is.
Ezért indokolt a telephely fogalmának olyan módosítása, mely értelmében a bérbe, lízingb e
vett ingatlan keletkeztet telephelyet a helyi iparűzési adó szempontjából. Továbbá, mivel az
adott módosítás csupán a törvény ha os rendelkezésének pontosítására irányul, azt 2008 .
január 1-jei hatállyal indokolt elfogadni.

Budapest, 2008 . október 9 .
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