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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

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

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 60. §-a (2) bekezdésének elhagyását javasolom, egyidejűleg a az (1 )
bekezdés számozása elmarad :

„60. § [(1)] Hatályát veszti az Szja tv.

a) 3. §-ának 15 . pontjában az „ a családi pótlékról és” szövegrész,

b) I. számú mellékletének 1 .1 . pontjában az „anyasági segély (anyasági támogatás), ”
szövegrész, valamint 1 .2. pontja.

[(2) Hatályát veszti az Szja tv.
1. 3. §-ának 26., 43. és 44. pontja ,
2. 21. §-a
3. 22. §-a (1) bekezdésében az „— a 21. § rendelkezéseinek figyelembevételével

csökkentett — " szövegrész, (6) bekezdésében az „ — a 21. § rendelkezései szerint
csökkentett — " szövegrész,

4. 25. §-a (2) bekezdésének a) pontja ,
5. 27. §-ának c) pontja,
6. 28. §-ának (2), (3) és (4) bekezdése,
7. 35-38. §-ai és a §-okat megelőző alcím,
8. 39. §-a és a §-t megelőző alcím,



9. 40. §-ának (1) bekezdése,
10. 41. §-a és a §-t megelőző alcím,
11. 42. §-ának (1) bekezdése ,
12. 44. §-a és a §-t megelőző alcím,
13. 44/A. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában az „(ideértve a munkáltatói

hozzájárulás adóköteles részét is)” szövegrész, (3) bekezdésében az „a munkáltatói
hozzájárulás adóköteles részéró7 a munkáltató által, illetóZeg a munkáltató i
adományok, egyéb jóváírások, valamint a magánszemély befizetései tekintetében ”
szövegrész,

14. 48. §-a (12) bekezdésének d) és e) pontja ,
15. 49. §-a (10) bekezdésének a) és b) pontja,
16.498. §-a (6) bekezdésének a), b), e), g), h) pontjai,
17. 69. §-a (1) bekezdésének 1) pontjában az „és a juttatás körülményeibóZ

megállapítható, hogy az nem képezi a magánszemély valamely korábbi vagy kés őbbi
tevékenységének, kötelezettségvállalásának, vagy bármely vagyoni érték szolgáltatásána k
ellenértékét” szövegrész,

18. 72. §-ának (3) bekezdése,
19. 80. §-ának d) pontja ,
20. 81 . §-ának (2) bekezdése ,
21. 83. §-ának (4) bekezdése ,
22. 1. számú mellékletének 2 .7., 4 .5 ., 4 .12., 7.19., 9 .1 .4 . és 9 .3. pontjai,
23. 1. számú mellékletének 3.1. alpontjában az „az oktatási intézményekben folytatott

tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra ('ösztöndíj címén) folyósítanak ,
szövegrész,

24. 3. számú melléklete I . Jellemzően előforduló költségek fejezetének 17 . pontjában a
„továbbá az erről szóló kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül
elismert költség,” szövegrész, II . Igazolás nélkül elszámolható költségek
fejezetének 3. pontja ,

25. 7. számú melléklete
26. 11 . számú melléklete I. Jellemzően előforduló költségek fejezetének 19 . pontjában

„továbbá az erről szóló kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül
elismert költség,” szövegrész .” ]

2. A törvényjavaslat 73 . §-a (2), (6)-(8), és (12)-(14) bekezdéseinek elhagyását javasolom :

„73 . § (1) E törvénynek az Szja tv .-t módosító rendelkezéseit — a (2)-(16) bekezdésekbe n
foglaltak figyelembevételével — a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és
keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni .

[(2) Az Szja tv. 3. §-a 72 . pontja e törvénnyel megállapított t) alpontjának, 28 . §-a e
törvénnyel megállapított (20) bekezdésének, valamint I . számú mellékletének e
törvénnyel módosított 2 .1 .1 . alpontja rendelkezését azokban az esetekben kell
alkalmazni, amikor a támogatással érintett lakás vásárlásával, építésével, b ővítésével
összefüggésben az adásvételi szerz ődés megkötése, az építési engedély kiadása 2009 .
december 31-ét követően történt.]



(3) Az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének e törvény 54 . §-ának (4) bekezdésével
megállapított p) pontjában foglalt rendelkezést első ízben a 2009 . december 31-ét követően
megkezdett képzések esetében kell alkalmazni azzal, hogy

a) a 2009. január 31-ét követően, de 2010 . január 1 . előtt megkezdett iskolai rendszer ű
képzések esetében az Szja tv . 7. §-a (1) bekezdésének 2009 . december 31-én hatályos p)
pontját,

b) a 2009. február Hét megelőzően megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében az
egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008 . évi LXXXI. törvény 257. §-ának
(14) bekezdésében foglalt rendelkezés t

kell alkalmazni ;

(4) Az Szja tv. e törvénnyel módosított 30. §-ának és 50. §-a e törvénnyel módosított (7)
bekezdésének rendelkezéseit a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és annak
adókötelezettségére kell alkalmazni .

(5) Az Szja tv. I . számú mellékletének e törvénnyel módosított 1 .3 . pontjában foglalt
rendelkezést a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és annak adókötelezettségére kel l
alkalmazni.

[(6) Az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos rendelkezései alapján az összevon t
kedvezmény részeként tandíj, felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény-alapra
jogosult magánszemély esetében az Szja tv . 2009. december 31-én hatályos 35 . §-át és
37. §-a (2)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit 2009 . december 31-ét követően is alkalmazni
kell a képzési költségek azon része tekintetében, amelyre vonatkozóan halasztott
adókedvezményt még nem érvényesített, azzal, hogy e rendelkezés nem érinti a 2008 . évi
LXXXI. törvény 257. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat .

(7) Az Szja tv . 2009. december 31-én hatályos 35 . § (3) bekezdés h) pontja alapján a z
összevont kedvezmény részeként érvényesített biztosítási kedvezmény esetén az Szja tv .
2009. december 31-én hatályos 38 . §-ának (2)-(3) bekezdéseit és az Szja tv . 2009 .
december 31-én hatályos 7. számú mellékletének rendelkezéseit 2009. december 31-ét
követően is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezés nem érinti a 2008 . évi LXXXI.
törvény 257. §-ának (7) bekezdésében foglaltakat .

(8) Tartós adományozás címén az Szja tv. 2009. január 1-jét megelőzően hatályos
41. §-a alapján érvényesített külön kedvezmény, illetve az összevont kedvezmén y
részeként tartós adományozás címén az Szja tv . 2009. december 31-én hatályos 35 . §-a és
37. §-a alapján érvényesített kedvezmény esetén, ha 2009 . december 31-ét követően a
tartós adományozásról szóló szerz ődésből eredő bármely kötelezettségét a
magánszemély nem teljesíti, akkor az e szerz ődés alapján érvényesített kedvezmény t
nem kell visszafizetni.]

(9) Az Szja tv . 47. §-a szerinti göngyölítéses módszer alkalmazása során a 2009 . június
30-át követő időszakban megszerzett bevétel esetében az adótábla szerint várható számítot t
adót az Szja tv . 2009. július 1-jén hatályos 30 . §-ának szabályai szerint kell megállapítani .

(10) Az Szja tv . 48. §-ának rendelkezéseit a 2009 . évben az a) -b) pontokban foglaltakat
figyelembe véve kell alkalmazni .

a) A 2009-es adóév június 30-át követő időszakára (a továbbiakban : második félévre )
megszerzett bér – társas vállalkozás, polgári jogi társaság tagjánál a személye s
közreműködésre tekintettel vagy azzal összefüggésben megszerzett nem önáll ó
tevékenységb ő l származó bevétel – adóelő lege meghatározásakor az Szja tv . 48 . §-a (1)-(9) é s
(16) bekezdéseinek alkalmazása során az adótábla szerint várható számított adót (ideértve az



adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerint várható adóját is) az Szja tv . 2009 . július
1-jén hatályos 30 . §-a szabályai szerint kell megállapítani .

b) A 2009-es adóév második félévben kifizetett (kiutalt), az Szja tv . 48 . §-ának (10)
bekezdése szerinti bevétel adóel ő lege megállapításakor az ott leírt számítás során az adótábl a
szerint várható számított adót az Szja tv . 2009. július 1-jén hatályos 30. §-ának szabályai
szerint kell megállapítani, azzal, hogy a kifizetés id őpontjaként a pénzösszeg postára
adásának, illetve a folyósító szerv bankszámlája megterhelésének napját kell tekinteni .

(11) A munkáltató, a bér kifizetője, valamint a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság a
2009. első félévre juttatott nem önálló tevékenységből származó bevételek adóelő legét — az
Szja tv. 48. §-a (12)-(14) bekezdések szerinti csökkent ő tételek alkalmazásával — a 2009 . év
második félévében megszerzett bevételekre vonatkozó adóel őleg-megállapítási szabályok
szerint is megállapítja az e § (10) bekezdésének a) pontja értelemszer ű alkalmazásával .
Amennyiben az el őzőek szerint számított adóel ő legek összege kisebb, mint az els ő félévben
ténylegesen levont adóelőlegek összege, a különbözetet — amíg az el nem fogy, de utoljára a
december hónapra megszerzett nem önálló tevékenységb ő l származó bevételek adóelő lege
terhére — a 2009 . második félévre megszerzett bevételek adóelőlegét csökkentő tételként kel l
figyelembe venni az Szja tv. 48. §-ának (12)-(14) bekezdései szerinti csökkentő tételek utáni
sorrendben .

[(12) Az egyéni vállalkozó az Szja tv . 49/B. §-a 2009. december 31-én hatályos (5)
bekezdése szerint növeli vállalkozói bevételét, ha tevékenységét megszünteti vagy
foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévhez viszonyítva
csökkent, feltéve hogy a 2010. évet megelőző adóév(ek)re az Szja tv. 498. §-a (6)
bekezdésének akkor hatályos g) pontjában foglaltakat alkalmazta .

(13) Azon tanuló után, akinek a gyakorlati képzését 2009 . december 31-éig
megkötött tanulószerződés, szakképző iskolával kötött megállapodás alapján 2010 .
január 1-je előtt megkezdte,

a) a mezőgazdasági őstermelő az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 21 . § (1)
bekezdésének a) pontját

b) az egyéni vállalkozó az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 498. §-a (6)
bekezdésének a) pontja rendelkezését

alkalmazhatja.

(14) Ha a sikeres szakmai vizsgát tett szakképz ő iskolai tanuló, a korábban
munkanélküli személy, a szabadulást követ ő 6 hónapon belül alkalmazott
szabadságvesztésb ől szabaduló személy, illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló
személy foglalkoztatásá t

a) a mezőgazdasági őstermelő az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 21 . § (2)-(3)
bekezdése alapján ,

b) az egyéni vállalkozó az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 49/B. §-a (6)
bekezdése b) pontja alapján

2009. december 31-éig megkezdte meg, a hivatkozott rendelkezések szerint járhat e l
2010. január 1-jét követően is . ]

(15) Az Szja tv . 55 . §-a (1) bekezdésének rendelkezését a 2009 . évre úgy kell alkalmazni ,
hogy az adót az Szja tv . 53 . § szerinti számított évi jövedelem után az Szja tv . 30. §-ának
2009. július 1-jén hatályos (2) bekezdése szerinti adótáblával kell megállapítani ."



(16) A 2010. április Hét megelőzően született gyermek(ek)re tekintettel folyósítot t
anyasági támogatás adókötelezettségére az Szja tv . I . számú mellékletének 2009. augusztus
31-én hatályos 1 .1 . pontjának rendelkezését kell alkalmazni ."

Indokolás

Az általános gazdasági válság súlyos következményeként jelent ősen romlanak a családok
megélhetési körülményei . A növekvő elvonások tovább súlyosbítják helyzetüket. A Fidesz
módosító javaslata az eredeti állapot visszaállítását kezdeményezi .

Budapest 2009 . április 21 .

T . lli An

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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