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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról " szóló T/9179. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1-2. §-ainak elhagyását javasoljuk, egyidej űleg a törvényjavaslat a
következő új 1-4 . §-sal egészül ki, a §-ok számozása pedig megfelel ően változik :

[„1 . § „Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII . törvény (a továbbiakban :
Áfa tv.) 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az adó mértéke az adó alapjának 23 százaléka .”

2. §

	

Az Áfa tv. 83. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/83. § Ha a juttatott vagyoni előny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, mint
amely Jizetendőadót is tartalmaz, annak megállapításához/

„a) a 82. § (1) bekezdésében említett adómérték esetében 18,7 százalékot, ”

/kell alkalmazni./"J

„1.§ Az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII . törvény (a továbbiakban : Áfa tv . )
11 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„11 . § (1) Ellenérték fejében teljesített termékértékesítés 12. § q) pontja] az is, ha az
adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazotta i
magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére
ingyenesen felhasználja, illető leg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi – ide nem értve a



közcélú adományt - feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez
kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg .

(2) Szintén ellenérték fejében teljesített termékértékesítés :
a) az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgy i
eszközt állít elő ;
b) az adóalany
ba)vállalkozásában kitermelt, előállított, összeállított, átalakított, megmunkált, illető leg
bb)vállalkozásához vásárolt vagy importált
termék felhasználása gazdasági tevékenységének folytatásához, feltéve, hogy ha a terméke t
ilyen állapotában másik adóalanytól szerezte volna be, adólevonási jog nem illetné meg ;
c) tárgyi eszköznek nem minősülő termék felhasználása adólevonásra nem jogosít ó
tevékenység folytatásához, feltéve, hogy a termék beszerzéséhez vagy b)pont szerinti
felhasználásához kacsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illett e
meg;
d) az adóalany megszűnése, ha az adóalany a megszűnés időpontjában olyan terméket tart
tulajdonában, amelynek beszerzéséhez vagy b)pont szerinti felhasználásához kapcsolódóan
egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

(3) Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány ,
illetve ha az adóalany - vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába ingyenese n
enged át árumintát és kis értékű terméket ."

2. § Az Áfa tv . 13 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Nem minősül szolgáltatás nyújtásának a közcélú adomány sem . ”

3. § Az Áfa tv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„14. § (1) Ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás [2 .	 a)pontja] az is, ha az
adóalany a terméket vállalkozásából id őlegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai
magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére
ingyenesen használja, illetőleg azt másnak ingyenesen használatba adja — ide nem értvea
közcélú adományt - feltéve, hogy a termék vagyannak alkotórészeinek szerzéséhez
kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonásüog illette meg .

(2) Szintén ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás, ha az adóalany saját vagy
alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idege n
célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást — ide nem értve a közcélú adományt -
feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vag y
részben adólevonási jog illette meg . ”

4. Az Áfa tv. 259. • -a a következ ő ú' 3 . • onttal e észül ki és az eredeti 3-26 . • ont
számozása 4-27. pontra változik:

/E törvény alkalmazásában/

„3.közcélú adomány:az egyház, a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú
szervezet részére, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatot t
természetbeni adomány, amennyiben azt a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény



adóalapot csökkentő tételnek minősíti, vagy annak minősítené akkor, ha az adományozóa
társasági adó alanya lenne, függetlenül attól, ho gy az adóalap-csökkentés lehetőségét
ténylegesen igénybe lehet-e venni ;"

Indokolás

Az egyházak, karitatív szervezetek, illetve az ő segítségükre számító rászorulók jelent ős
támogatástól estek el a tavalyi évben azzal, hogy az új áfa-törvény az adókötelezettség köréb e
vonta a természetbeni adományokat is . A legutóbbi áfa-törvény módosítás során sem történt
változás az adományok vonatkozásában . Annak érdekében, hogy az emberek segít ő
szándéka, az ezzel foglalkozó szervezetek karitatív tevékenysége elé az állam ne gördítse n
akadályt és azok legalább a korábbi évek színvonalán láthassák el tevékenységüket ,
haladéktalanul szükséges a törvény módosítása .

Budapest 2009 . április 20 .
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