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Módosító javaslat

Dr. Szili Katali n
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján az „egyes adó- és járulék törvények módosításáról ”
szóló T/6291 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük el ő :

1. A törvényjavaslat 11 . §-ának (2) bekezdésében az Szja tv . 498 . §-a (10) bekezdésének utolsó
mondata az alábbiak szerint módosul :

„E bekezdés rendelkezésének alkalmazása esetén a vállalkozói bevételt csökkent ő
kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét az
adóévben érvényesített összes kedvezmény értékéb ől az 50 millió forintot meg nem haladó
rész után 10 százalék, az azt meghaladó rész után [18] 16 százalék adómértékkel kell
kiszámítani . ”

2. A törvényjavaslat 293 . (1) bekezdésének 16 . pontja a következők szerint változik :

[(1) 2009. január 1 jén az Szja tv.j
„16. 498 . §-a (1) bekezdésében a „4. és 10. számú melléklet” szövegrész helyébe a „2. és 4 .
számú melléklet” szövegrész, a „4. és 11. számú melléklet” szövegrész helyébe a „3. és 4 .
számú melléklet” szövegrész, (6) bekezdésének db) pontjában és 13. számú mellékletének 12 .
pontjában az „a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó
bizottsági rendeletben” szövegrész helyébe az „a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában
a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethet őnek nyilvánításáró l
(általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági
rendelet (HL 2008. 08 .06.) 13 . vagy 15. cikkében” szövegrész, (8) bekezdésének b) pontjában
a „bevételnek” szövegrész helyébe a „bevétel” szövegrész, a „4. és 11 . számú melléklet ”
szövegrész helyébe a „3 . és 4. számú melléklet” szövegrész, [a (9) bekezdés felvezető
szövegében és a (11) bekezdésben a „16 százaléka” szövegrész helyébe a „18 százaléka ”
szövegrész,] a (9) bekezdés b) pontjában az „adókedvezmény, azzal, hogy az ugyanazon
beruházáshoz kapcsolódó több kedvezmény – ideértve a kisvállalkozói kedvezményt is –



esetén az egyéni vállalkozó választása szerint egyet érvényesíthet ; a kisvállalkozó i
kedvezmény és a 13. számú melléklet szerinti kisvállalkozások adókedvezménye ugyanazon
beruházásra egymás mellett is érvényesíthető. " szövegrész helyébe az " adókedvezmény. "
szövegrész, valamint a (12) bekezdésben a „valamint a leírási kulcsok jegyzéke és
alkalmazásuk szabályai szerinti kulcsok jegyzéke szerinti gép, berendezés, felszerelés, járm ű ”
szövegrész helyébe az „a gép, a berendezés, a felszerelés és a járm ű ” szövegrész, (19)
bekezdésében az „Az (5)-(6) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásában” szövegrész helyébe
az „E § rendelkezéseinek alkalmazásában” szövegrész,

[lép.]

Indokolá s

A Kormány az általa hangoztatott vállalkozói terhek csökkentése helyett, valójában több helye n
növeli azokat . Ide tartozik a vállalkozói személyi jövedelemadó felemelése 16-ról, 18%-ra .
Indokolatlan és a vállalkozók jelentős része számára már elviselhetetlen az újabb tehernövekedés ,
ezért a módosító javaslat az emelés ellen irányul .

Budapest, 2008 . október 10 .

Szatmáry Kristóf
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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