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	Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a T/9817. számon előterjesztett, A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
május 26-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése
alapján az alábbi általános vitát el őkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz fűzött
szóbeli indokolását . Az Előterjesztő képviselője szóbeli beszámolójában részletesen kitért a
személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezéseire, valamint a lakosságot és az egyéni
vállalkozókat érintő, a közteherviselést egyszerűsítő szabályokra.

Ismertette továbbá a foglalkoztatási területen tervezett, közteherviselést csökkentő
intézkedéseket .

A bizottsági tagok több kérdést intéztek az Előterjesztő képviselőjéhez. Számon
kérték azt, hogy az Előterjesztő képviselőjének beszámolója nem volt eléggé „bizottság -
specifikus”, szívesebben hallottak volna tájékoztatást az egyházakat, illetve a civileke t
érintő területekrő l, különös tekintettel az adományokra vonatkozó szabályozásra.

A bizottság tájékoztatót kért arról, hogy mely adózási kedvezmények sz űnnek meg a
törvényjavaslat által .

Kérdés hangzott el arra vonatkozóan, hogy milyen megfontolások vezérlik a
kormányt, amikor folyamatosan csökkentik az adományozók adókedvezményeit . E
vélemény képvisel ői szerint az ÁFA-mentesség, illetve a társasági adókedvezmény
megszüntetésével a társadalom létfontosságú karitatív, szociális, illetve egyéb haszno s
feladatot ellátó szervezetei jutnak csődbe, melyet a néhány millió adóbevétel többlet ne m
indokol .



Ellenzéki képvisel ő i vélemény szerint valójában a kormány nem adócsökkentést ,
hanem csak adó átrendezést kíván bevezetni, és csak utólag derül ki, hogy valójában a
társadalom mely csoportja jár jól. Szóba került a társadalmi igazságosság kérdése i s
többször a vitában .

Az ellenzék képvisel ői rákérdeztek arra is, hogy történt-e hatásvizsgálat, illetv e
bármilyen számítás arra vonatkozólag, hogy az adókedvezmények megvonása hogyan érint i
a civil szférát, illetve, hogy ez mennyi plusz bevételt jelent az államnak . A
magánnyugdjpénztárakról az államiba történő visszalépésre vonatkozóan tervezett
rendelkezésekkel kapcsolatban is több kérdés hangzott el .

A képviselők rákérdeztek a Cafeteria-rendszer megadóztatására is .

A törvényjavaslatot nem támogató képviselők az iránt is érdeklődtek, hogy a telje s
„szuperbruttósítást"-t kívánja-e bevezetni a kormány, a csehországi mintára, vagy csa k
részbruttósításra kerül sor .

A törvényjavaslatot ellenz ők véleménye szerint bonyolult és nehezen áttekinthető
lesz az új adózási rendszer, és nem egyszerűbb lesz .

A törvényjavaslatra igennel szavazó képvisel ők elfogadták az Előterjesztő
képviselőjének a kérdésekre adott válaszait .

E vélemény képviselői pozitívnak tartják, hogy az El őterjesztés benyújtása során a
bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó területen javulás történt azáltal, hogy csak a nem
közhasznú, és kiemelten közhasznú szervezeteknél tervezik megszüntetni a társaság i
adókedvezményt, holott az eredeti álláspont szerint kiterjedt volna közcélú adományokra is .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára nem tartotta alkalmasnak
(9 i3 On,9t) .

A bizottság előadója az általános vitában : Pettkó András (fiiggetlen)

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Budapest, 2009 . május 26 .
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