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Tisztelt Elnök Asszony !

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szól ó
T/9817. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) – a Házszabály 94 . §-ának
(1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján – a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 7. §-a a következők szerint módosul :

„7. § Az Szja tv . 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép és
egyidejűleg a § a következő (5)–(6) bekezdésekkel egészül ki :

„(4) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál önálló
tevékenységből származó jövedelemnek minősül az egyéni vállalkozói tevékenység
során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozó i
kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthet ő .

(5) Ha a vállalkozói kivét éves összege nem éri el az adóévben a tevékenységre
jellemző kereset éves összegét, önálló tevékenységbő l származó jövedelemnek minősül
a fejlesztési tartalékkal csökkentett vállalkozói osztalékalap, de legfeljebb abból az a
rész (bármelyik a továbbiakban: kivét-kiegészítés), amely a vállalkozói kivéttel együt t
eléri a tevékenységre jellemző keresetet .

(6) Az egyéni vállalkozó a kivét-kiegészítést – a jövedelemszerzés id őpontjának az
adóévről szóló adóbevallás benyújtására el ő írt határidő ] utolsó napját tekintve –
adóbevallásában állapítja meg és annak [adóelő leg-alapja] adóalapja után az
[adóelő legét az adóelő leg-fizetésre vonatkozó rendelkezések szerint megfizeti] adót
a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizetimeg .'

2. A törvényjavaslat 9 . §-a a következő új (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg
a további bekezdések számozása értelemszerűen módosul :
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„(1) Az Szja tv . 28 . §-a a következőI6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Egyéb jövedelem – ha nem minősül bérnek - a felszolgálási díj, borravaló ,
hálapénz vagy más hasonló juttatás címén a munkavállalónak kifizetett (juttatott )
bevétel .”

3. A törvényjavaslat 9 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az Szja tv . 28 . §-a következ ő (20)–(22) bekezdéssel egészül ki :

4(20) Egyéb jövedelem az ellen őrzött külföldi társaság magánszemély tagjáná l
az ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatot t
adózott eredményének a felosztott osztalékkal csökkentett, a magánszemél y
közvetlen vagy közvetett részesedésére jutó része, ha

a) a magánszemély és az ellenőrzött külföldi társaság a társasági adóról és a z
osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban állnak ,
illetve

b) a magánszemély közvetetten rendelkezik részesedéssel az ellenőrzött külföldi
társaságban, és az ellenőrzött külföldi társaságban közvetlen részesedésse l
rendelkező külföldi társaságban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő
alkalmazásával – közvetlenül többségi befolyással rendelkezi k

azzal, hogy e jövedelem megszerzésének id őpontja az a nap, amelyen az adózot t
eredményt a társaság arra jogosult szerve (taggy űlés, közgyűlés, más hasonl ó
szerv) jóváhagyta . A magánszemély e bekezdés szerint megállapított jövedelm e
halmozott összegéről – figyelemmel a (21) bekezdésben foglaltakra is –
nyilvántartást vezet.

(21) Nem kell jövedelemként figyelembe venni az ellenőrzött külföldi
társaságtól a magánszemély (tag) által a (20) bekezdés szerinti nyilvántartot t
(halmozott) adózott jövedelem összegét meg nem haladóan osztalék, felosztot t
nyereség vagy más hasonló címen megszerzett bevételt . A tag részesedésének
ellenérték fejében történő átruházása, illetve a társaságból történ ő kivonása,
valamint a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részesedés megszerzésére
fordított értéket növeli a (20) bekezdés szerint nyilvántartott (halmozott) adózot t
jövedelemnek az átruházott, kivont, megszűnt részesedéssel arányos része. Az
előbbi rendelkezések alkalmazása esetén a nyilvántartott (halmozott) adózot t
jövedelmet csökkenti az e bekezdés rendelkezése szerint jövedelemként figyelemb e
nem vett összeg, illetve a részesedés átruházásából, kivonásából, a társaság jogutó d
nélküli megszűnéséből származó jövedelem megállapítása során a részesedés
megszerzésére fordított értéket növelő összeg. A jövedelem megállapításár a
vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az ellenőrzött külföldi társasá g
társas vállalkozásnak, a magánszemélynek az ellenőrzött külföldi társaságban lévő
részesedése értékpapírnak minősül. )

(20) Ha a magánszemély ellenőrzött külföldi társaság tagja, vagy abban közvetett
részesedéssel rendelkezik annak adóéve (üzleti éve) utolsó napján, egyéb jövedelem az
ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatott, a felosztott
osztalékkal csökkentett adózott eredményéből, a magánszemély közvetlen vagy
közvetett részesedésének arányában megállított rész . A magánszemély e bekezdés
szerint	 megállapított	 jövedelmének halmozott	 összegéről	 –	 figyelemmel	 a
(21) bekezdésben foglaltakra is - nyilvántartást vezet. E rendelkezés alkalmazásában
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a) közvetett részesedés:a Ptk.-nak a közvetett többségi befolyás meghatározásár a
vonatkozó rendelkezései megfelel ő alkalmazásával számított, két tizedesre kerekítve
százalékban kifejezett részesedési arány

b) a jövedelem megszerzésének időpontja:az a nap, amelyen az adózott eredményta
társaság arra jogosult szerve (taggyű lés, közgyű lés, más hasonló szerv) jóváhagyta .

(21) A (20) bekezdés rendelkezésében említett nyilvántartás alapján a nyilvántartot t
összeget csökkenti, é s

a) nem kell jövedelemként figyelembe venn i

aa)közvetlen részesedés esetén az ellenőrzött külföldi társaságtó l

ab)közvetett részesedés esetén – a közvetett részesedés arányában – attóla
társaságtól, amelyben a közvetett részesedést biztosító közvetlen részesedésse l
rendelkezik (a továbbiakban:közvetett részesedést biztosító társaság)

a nyilvántartott (halmozott) adózott jövedelem összegét meg nem haladóan osztalék ,
felosztott nyereség vagy más hasonló címen megszerzett bevételt ;

b) az ellenőrzött külföldi társaságban, illetve a közvetett részesedést biztosító
társaságban, lévő részesedés ellenérték fejében történ ő átruházása, illetve a társaságbó l
történő kivonása, valamint a társaság ' oLgutód nélküli megszűnése esetén a részesedés
megszerzésére fordított értéket növeli a nyilvántartott (halmozott) adózott jövedelemnek
az átruházott, kivont, megszűnt részesedéssel arányos része azzal, hogy a jövedelem
megállapítására az árfolyamnyereség. illetve a vállalkozásból kivont jövedelem
megállapítására vonatkozó rendelkezések az irányadóak .

(22) A (21) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a (12)-(13)
bekezdésben említett esetekben is .'

4. A törvényjavaslat 10. §-ában az Szja tv. 29. §-ának (1) bekezdését
megállapító rendelkezés a következők szerint módosul :

„29 . § (1) Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá es ő valamennyi
önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételb ő l megállapított
jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mez őgazdasági
kistermelő i bevételből az átalányban megállapított jövedelem és a (3)–(4) bekezdé s
szerinti adóalap-növelő összeg . Az adóterhet nem viselő járandóságot a kifizetése
(suttatása) időpontja szerint kell adóalapként figyelembe venni . ”

5. A törvényjavaslat 15. §-ában az Szja tv. 34. §-ának (2) bekezdését
megállapító rendelkezés a következ ők szerint módosul :

„(Z) A számított adót – legfeljebb annak mértékéig csökkenti a
magánnyugdíj pénztár által a kedvezményezett részére teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak
nem minősülő kifizetés [összege] összegéből számított adóalap alapján az adó
mértékére vonatkozó rendelkezés szerinti legmagasabb adókulccsal megállapítot t
összeg 50 százaléka . ”

6. A törvényjavaslat 16. §-a a következők szerint módosul :

„16 . § Az Szja tv. 41 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„41 . (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti

a) a kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó ;
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b) a személyes közrem űködő i díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó ."

(2) Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazásába n

a) a kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadót úg y
kell meghatározni, hogy a kivét-kiegészítés összegét meg kell szorozni a 49/B . § (10)
bekezdése szerint az adóévremegállapított vállalkozói személyi jövedelemadónak a z
adóalaphoz viszonyított — két tizedes[e]re kerekített — hányadosával .

b) a személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adót úgy kel l
meghatározni, hogy a díj-kiegészítés összegét meg kell szorozni a személyes
közreműködői díj-kiegészítés jövedelemszerzési időpontja szerinti adóévre vonatkozó .,
az adókedvezményekkel csökkentett társasági adónak az adóalaphoz viszonyított — két
tizedsere kerekített — hányadosával .

(3) A társas vállalkozás a személyes közreműködői díj-kiegészítésről kiadott
igazoláson a (2) bekezdés szerint meghatározott hányadost feltünteti.'

7. A törvényjavaslat 17 . §-ában az Szja tv. 47. §-ának (2) bekezdésé t
megállapító rendelkezés a következ ők szerint módosul :

„(2) Az adóelő leg alapja

[a) önálló tevékenységből származó bevétel esetében
aa) — ha az ilyen bevétel adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőtő l

származik — a bevételb ől a magánszemély adóel ő leg-nyilatkozata szerinti költség
levonásával meghatározott rész, de legfeljebb a bevétel 50 százaléka, az erre
vonatkozó nyilatkozat hiányában a bevétel teljes összege ;

ab) az aa) pontban nem említett ilyen bevétel esetében a költségelszámolásra
vonatkozó rendelkezések szerint elszámolható igazolt vagy igazolás nélkül
elszámolható költség, vagy a magánszemély döntése szerinti költség, de legfeljebb a
bevétel 50 százaléka, egyéni vállalkozó, mez őgazdasági kistermel ő esetében — ha a
külön rendelkezés alapján átalány-költség szerinti jövedelem-megállapítás t
alkalmaz — legfeljebb az átalány-költség levonásával meghatározott rész,
vállalkozói kivét, kivét-kiegészítés esetében azok teljes összege ;

b) nem önálló tevékenységből származó bevétel esetében a bevétel, csökkentve a
szakszervezet által kiállított bizonylattal igazolt, megfizetett tagdíjjal;

c) költségtérítés esetében
ca) ha a költségtérítés adóelő leg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik, a

bevételből a magánszemély adóelőleg-nyilatkozata szerinti költség levonásával ,
erre vonatkozó nyilatkozat hiányában legfeljebb az e törvény rendelkezése szerin t
igazolás nélkül elszámolható költség levonásával megállapított rész, az említet t
nyilatkozat és rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege ,

cb) a ca) pontban nem említett költségtérítés esetében a költségelszámolásr a
vonatkozó rendelkezések szerint elszámolható igazolt vagy igazolás nélkül
elszámolható költség, vagy a magánszemély a döntése szerinti költség, egyén i
vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő esetében — ha a külön rendelkezés alapjá n
átalány-költség szerinti jövedelem-megállapítást alkalmaz — az átalány-költsé g
levonásával meghatározott rész ,

(az adóelóleg számításánál figyelembe vett jövedelem) növelve az adott bevételre
tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés összegével .]
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a) feltéve, hogy nema b)–c)pont rendelkezését kell alkalmazni ,

aa) –ha a bevétel adóelő leg-megállapításra kötelezett kifizető től származik –a
bevételből	 a magánszemély adóelőleg-nyilatkozata	 szerinti,	 de	 legfeljebb	 a
költségelszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint elismert igazolható vagy igazolá s
nélkül elszámolható költség levonásával meghatározott rész, az előbbiek hiányában ,
valamint amely bevételből e törvény szerint költséget levonni nem lehet, a bevétel teljes
összege ;

ab) –ha a bevétel nem adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőtől származik –a
magánszemély döntése szerinti költség, de legfeljebb a költségelszámolásra vonatkoz ó
rendelkezések szerint elismert igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható költség=
egyéni vállalkozó, mez őgazdasági kistermelő esetében – ha a külön rendelkezés alapján
átalány-költség szerinti jövedelem-megállapítást alkalmaz – legfeljebb az átalány-
költség levonásával meghatározott rész, valamint amely bevételb ől e törvény szerint
költséget levonni nem lehet, a bevétel teljes összege ;

b) nem önálló tevékenységből származó bevétel esetében a bevétel, csökkentve a
kifizető által a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességér ől szóló
törvény rendelkezései szerint levont szakszervezeti tagdíjjal ;

c) költségtérítés esetében

ca)ha a költségtérítés adóelőleg-levonásra kötelezett kifizető től származik,a
bevételből a magánszemély adóel ő leg-nyilatkozata szerinti költség levonásával, erre
vonatkozó nyilatkozat hiányában legfeljebb az e törvény rendelkezése szerint igazolá s
nélkül elszámolható költség levonásával megállapított rész, az említett nyilatkozat é s
rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege,

cb)aca)pontban nem említett költségtérítés esetében a költségelszámolásr a
vonatkozó	 rendelkezések	 szerint	 elszámolható	 igazolt	 vagy	 igazolás	 nélkül
elszámolható költség, vagy a magánszemély a döntése szerinti költség, egyén i
vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő esetében – ha a külön rendelkezés alapján
átalány-költség	 szerinti jövedelem-megállapítást	 alkalmaz – az átalány-költség
levonásával meghatározott rész ,

(azadóelőleg számításánál fiQVelembe vett jövedelem)növelve az adott bevételre
tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés összegével . "

8. A törvényjavaslat 17. §-ában az Szja tv. 48. §-ának (4) bekezdését
megállapító rendelkezés a következők szerint módosul :

„(4) Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhel ő
adóelőleg megállapításához tett nyilatkozatában

a) tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte, és a nyilatkozat alapján
levont költség meghaladja az összevont adóalap megállapításánál e törvén y
rendelkezései szerint az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget, akkor a különböze t
39 százalékát ;

b) olyan adóelőleg-levonást kért (ideértve, ha az adóterhet nem visel ő
járandóságairól az adóel ő leget megállapító munkáltatónak nem nyilatkozott), vagy ol y
módon fizette az adóelőleget, aminek következtében utóbb – neki felróható okból – az
adóbevallása/munkáltatói adómegállapítása szerint befizetési különbözet mutatkozik ,
annak [39] 12 százalékát

a magánszemély bírságként az adóévre vonatkozó bevallásában feltünteti, és a
bírságot megfizeti. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha az a) pont szerinti
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különbözet az adóel őleg megállapításánál figyelembe vett költség összegének 5
százalékát, a b) pont szerinti különbözet a 10 ezer forintot nem haladja meg . "

9. A törvényjavaslat 17. §-ában az Szja tv. 49. §-ának (4) bekezdésé t
megállapító rendelkezés a következ ők szerint módosul :

„(4) Adóterhet nem visel ő járandóságnak (ideértve különösen a nyugdíjat, a család i
pótlék jövedelemnek minősülő megosztott részét) az adóévben más kifizető által történt
első kifizetését követően a magánszemély haladéktalanul nyilatkozatot ad az
adóelőleget megállapító munkáltatónak, hogy a kifizetés (juttatás) időpontja szerint
milyen összegben van, illetve várható az adóév során nem tőle származó ilyen
rendszeres vagy nem rendszeres bevétele . A nyilatkozatot az adóelő leget megállapító
munkáltató a tőle származó adóel őleg-alapok még nem számfejtett adóelőlegének
megállapításánál figyelembe veszi az adóévben mindaddig, amíg azt a magánszemél y
nem módosítja, vagy vissza nem vonja .”

10. A törvényjavaslat a 22 . §-át követően a következő §-sal egészül ki, egyidejűleg
a további §-ok számozása értelemszerűen módosul :

„23 . § Az Szja tv. 74. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki :

„(9) Az ingatlan bérbeadásából származó bevételből levonható az ugyanazo n
ingatlan után a vagyonadóról szóló törvény szerint az adóévben az előírt határidő ig
megfizetettadó .'

11. A törvényjavaslat 25. (2) bekezdésében a Tao . tv. 4. §-ának 5. pontja az
alábbiak szerint módosul :

/E törvény alkalmazásában/

„5. bejelentett részesedés : a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben ,
jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben (kivéve az
ellenőrzött külföldi társaságot), szerzett legalább 30 százalék mértékű ,	 valamint minden
további	 megszerzett	 részesedés, feltéve, hogy az említett személyek
mérlegfőösszegében az ingatlanok értékének aránya a részesedés megszerzésének
időpontjában nem haladja meg a 75 százalékot, és az adózó a részesedés megszerzését a
szerzést követő 30 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; a határidő elmulasztása
esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye ; a be nem jelentett részesedés
kivezetésével az említett személyek átalakulása során szerzett részesedés nem jelenthető
be; a 30 százalékot meghaladóan szerzett részesedés bejelentésének feltétele, hogy a z
adózó a legalább 30 százalékos mértékű részesedését bejelentette az adóhatósághoz;”

12. A törvényjavaslat 25 . § (4) bekezdésében a Tao. tv. 4. §-ának 11. pontja az
alábbi e) ponttal egészül ki :

„e) nem minősül ellenőrzött külföldi társasának a külföldi személy, amelyben
elismert	 tőzsdén jegyzett	 személy vagy kapcsolt	 vállalkozása	 részesedéssel
rendelkezik.”

13. A törvényjavaslat 28. §-ának (1) bekezdésében a Tao . 7. §-a (1)
bekezdésének g)-gy) pontja az alábbiak szerint módosul :

/Az adózás előtti eredményt csökkenti :/

„g) az adózónál a kapott (járó) osztalék és részesedés címén
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[l . ] az adóévben elszámolt bevétel (egyszeres könyvvitelt vezet őnél az ennek
megfelelő adóköteles bevétel), [kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapot t
(járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt bevételt, figyelemmel a 2 .
pontban foglaltakra ,

2. az adóévben elszámolt bevétel, de legfeljebb a 8 . § (1) bekezdésének f) pontja
alapján az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt — az adózó erre
vonatkozó adóbevallásával és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt — és az
adózás előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett összeg] ;

gy) a tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál)

[1 .] a kivezetett (részben kivezetett) részesedés — ideértve az el őtársasággal szemben
a vagyoni hozzájárulás alapján kimutatott követelést is, [de ide nem értve az
ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedést] — (10) bekezdés szerinti értékét
meghaladóan a kivezetés következtében az adóévben elszámolt bevétel, ha a tulajdon i
részesedést jelent ő befektetés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke tőkekivonás
útján történő leszállítása vagy kedvezményezett átalakulás következtében sz űnt meg,
illetve csökkent, [figyelemmel a 2 . pontban foglaltakra ,

2. az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedés 1 . pont szerint i
kivonásakor a kivezetett részesedés (10) bekezdés szerinti értékét meghaladóan a
kivezetés következtében az adóévben elszámolt bevétel, legfeljebb a 8 . § (1)
bekezdésének f) pontja alapján az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt —
az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt — é s
az adózás előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett összeg] ; "

14. A törvényjavaslat 29 . §-a (1) bekezdésében a Tao. 8. § (1) bekezdésének f)
pontja az alábbiak szerint módosul :

/Az adózás előtti eredményt növeli :/

„f) az ellenőrzött külföldi társaság adóévének (üzleti évének) utolsó napjá n
kimutatott — az adózónak az adóéve utolsó napjánaz ellenőrzött külföldi társaságban
fennálló közvetlen vagy közvetett részesedésére jutó — pozitív adózott eredmén y
felosztott osztalékkal csökkentett része, ha az adózóban közvetlenül és/vagy közvetve
nem rendelkezik részesedéssel a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerin t
belföldi illetőségűnek minősülő magánszemély)

[1. közvetlenül rendelkezik részesedéssel a vele kapcsolt viszonyban lév ő
ellenőrzött külfő ldi társaságban, illetve ha
2. közvetetten rendelkezik részesedéssel az ellen őrzött külföldi társaságban é s
az ellenőrzött külföldi társaságban közvetlen részesedéssel rendelkező külföldi
társaságban — a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával — közvetlenül
többségi befolyással rendelkezik,] ”

15. A törvényjavaslat 33 . §-ának (1) bekezdésében a Tao. 13/A. §-ának (1 )
bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A közhasznú, a kiemelkedően közhasznú jogállással rendelkező nonprofit
gazdasági társaság és a vízitársulat adóalapja az adózás el őtti eredmény, csökkentve a
7. § (1) bekezdésének a), b), cs), d), g), gy), i), j), m), n), o), p), r), t), u), v) és y)
pontjaiban és a 7 . (3), (10) és (18) bekezdésében foglaltakkal, növelve a 8 . § (1 )
bekezdésének a), b), d), e), gy), h), j), m), o), p) és r) pontjaiban, valamint a 8. § (5)
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bekezdésében foglaltakkal, továbbá az el őzőeket figyelembe véve alkalmazza a 16., 18 .
és a 28. §-ok, valamint a VII . fejezet rendelkezéseit."

16. A törvényjavaslat 41 . §-ában a Tao. 29/I . § (5)–(6) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

1(5) Az az adózó, amely a 2010. adóévében ellenőrzött külföldi társaság kapcsolt
vállalkozása, a 2010. adóévi adókötelezettségének megállapításakor az adózás el őtti
eredményét növeli az ellen őrzött külföldi társaság 2010. adóévét (üzleti évét)
megelőző adóéveinek (üzleti éveinek) utolsó napján kimutatott – az adózónak a z
ellenőrzött külföldi társaságban fennálló közvetlen vagy közvetett részesedésér e
jutó – pozitív adózott eredménynek az adózó adóévét megelőző adóéve utolsó
napjáig felosztott osztalékkal csökkentett részével, amely összeg a 7. § (1) bekezdé s
g)-gy) pontjainak megfelel ő alkalmazásával az adózás előtti eredmény
csökkentéseként figyelembe vehető .

(6) Ha az adózó a 2008 . adóévi adóból érvényesített először fejlesztési
adókedvezményt, akkor az e törvény 22/B . §-ának (9) bekezdésében foglalt
feltételeket az adókedvezmény els ő igénybevételének adóévét követő harmadik
adóévben és az azt követő három adóévben is teljesítheti. Ha az adózó e
lehetőséggel él, a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát – vagy ha a
feltételek közül a bérköltség növelését választja, akkor az elszámolt bérköltséget –
a beruházás megkezdését megelőző és a 2008. adóévi értékek közül a magasabbhoz
képest a 2009-2010-es adóévekben nem csökkentheti."]

17. A törvényjavaslat 141 . §-a a következőképpen módosul :

„141 . § A távhőszolgáltatás versenyképessé tételéről szóló 2008. évi LXVII . törvény
6. e-ának(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(11) A több engedéllyel rendelkező, illetve engedélyes tevékenységen kívüli
tevékenységet végző adóalanynál az adóalap a (1)	 [(2)]–(9) bekezdés alapján
meghatározott összegnek az arányos része, az arányt a jövedelemadó-kötele s
tevékenységek – a beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatott vagy a könyvvitel i
zárlat alapján megállapított – üzemi (üzleti)eredményének az adóalany üzemi (üzleti )
eredményének százalékában (két tizedesjegyre) számítva kell meghatározni .”

18. A törvényjavaslat 144 . §-a a következők szerint módosul :

„144. § (1) Ez a törvény – a (2)–[(4)](5) bekezdésekben és a 145 . §-ban foglalt
eltérésekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba .

(2) A kihirdetést követő 45. napon lép hatályba e törvény 146 . §-ának 15 . pontja .

1(2)]11) 2009 . szeptember 1-jén lép hatályba e törvény V . fejezete és 176 . §-a.

[(3)](4,) 2009 . december 31-én lép hatályba e törvény 169 . §-a.

[(4)J(5j, 2010. január 1-jén lép hatályba e törvény I . Fejezete, 24 . §-a, a 25 . §-ának
(2)–(6) bekezdése, 26. §-a, 27 . §-a, 28 . §-ának (1), (4), (5) és (6) bekezdései, 29 . §-ának
(1), (3), (4) és (6) bekezdései, 30 . §–40. §-ai, 41 . §-ával megállapított Tao . 29/I. §-a (1)–
(3) és (5) bekezdései, 42 . §–43. §-ai, III–IV. Fejezetei, VI–X. Fejezetei, 70 . §–73. §-ai ,
75. §–81 . §-ai, 84. §–85. §-ai, 87 . §-ának (2) bekezdése, 89 . §–90. §-ai, 91 . §-ának (1)
bekezdése, 92.§-ának (1) bekezdése, 93 . §–96. §-ai, XII–XV . Fejezetei, 119. §-a ,
124. §–125. §-ai, 127. §-a, XVII–XIX. Fejezetei, 146. §-[a]ának	 1–7. pontjai, 9-14.
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pontjai, 16-23 . pontjai, 147 . §-ának bi pontjai, 148 . §-ának a) alpontja, 149 . §-a,
151 . §-a, 153 . §-ának (2) bekezdése, 154 . §-155 . §-ai, 157. §-160 . §-ai, 161 . §-ának (1 )
bekezdése, 162 . §-164. §-ai, 165 . §-ának (1) bekezdése, 166. §-168 . §-ai, 170. §-a,
173 . §-a, 174 . §-[a]ának (2) bekezdése, 177. §-185 . §-ai, 188 . §-190. §-ai, 194. §-a,1-8 .
mellékletei .

19. A törvényjavaslat 146. §-a következő új 1. ponttal egészülki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszerűen módosul :

/Az Szja tv ./

„l : 3 . §-a21 . pontjánaka)alpontfábana „végkielégítést)” szövegrészhelyébea
„végkielégítést), ideértve a munkáltató által igazolt, közvetítésével felszolgálási dU ,
borravaló, hálapénz vagy más hasonló juttatás címén a munkavállalónak kifizetet t
jjuttatott) bevételt is” szövegrész,”

/lép ./

20. A törvényjavaslat 146 . §-ának 4. pontja a következők szerint módosul :

/Az Szja tv./

„4. 13 . §-a (1) bekezdésének m) pontjában a „ vagy valamely bevételére vonatkozóa n
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályait alkalmazza ”
szövegrész helyébe a „továbbá ha valamely bevételével összefüggésben a z
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadó t
köteles fizetni vagy a kifizetőt és az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását é s
megfizetését a kifizetőtől átvállal[jaJta,	 vagy egészségügyi hozzájárulásra előleg-
fizetési,	 vagy tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési-kötelezettsége keletkezett ”
szövegrész,”

/lép./

21. A törvényjavaslat 146. §-ának 6. pontja a következők szerint módosul :

/Az Szja tv./

„6.42. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében a „ meghaladó jövedelemrész 2 0
százalékát” szövegrész helyébe a „ meghaladó rész 15 százalékát” szövegrész, a)
pontjában a „ 6 millió” szövegrész helyébe a „ 7 millió 620 ezer”, a b) pontjában a „ 6
millió 500 ezer” szövegrész helyébe a „ 8 millió 255 ezer”, a c) pontjában a „ 7 millió ”
szövegrész helyébe a „8 millió 890 ezer ", a d) pontjában a „ 7 millió 500 ezer”
szövegrész helyébe a " 9 millió 525 ezer ", az e) pontjában a „ 8 millió” szövegrész
helyébe a „ 10 millió 160 ezer” szövegrész [lép.],"

/lép ./

22. A törvényjavaslat 146 . §-a a következő 8. ponttal egészülki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszerűen módosul :

/Az Szja tv./

„8.44/A.§-a (2)bekezdésénekfelvezető szövegében az „ amelynél” szövegrész
helyébeaz „ amelynél (jogelődjénél), a jelölhető meg” szövegrész helyébe a jelölhető
meg. A pénztár végelszámolása, felszámolása, tevékenységének felfüggesztésének
esetén, az előbbi rendelkezésektől eltérően, az adóhatóság értesítése alapján a
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magánszemély a teljesítést kérheti – nyilatkozata szerint – ha van más önkéntes
kölcsönös pénztárban fennálló tagsága, ezen pénztár bankszámlájára, ennek hiányába n
a saját bankszámlájára (lakcímére) "szövegrész,

/lép ./

23. A törvényjavaslat 146 . §-a a következő 15. ponttal egészül ki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszerűen módosul :

/Az Szja tv. /

„15. 65. §-ának (6) bekezdésében a „ nem vehetőfigyelembe” szövegrész helyébe a
„ nem vehetőfigyelembe . A kollektív befektetési értékpapír esetében beváltásnak minősül
a befektetési alap átalakulása/beolvadása révén a jogutód alap befektetési jegyére
(jegyeire) történő átváltás is, amely esetben az utóbbi(ak) megszerzésre fordítot t
értékének az átváltásnál figyelembe vett értéket kell tekinteni” szövegrész,”

/lép./

24. A törvényjavaslat 146 . §-ának 16 . pontja a következők szerint módosul :

/Az Szja tv ./

„16 . 69 . §-a (7) bekezdésének felvezető szövegében az „[a kifizető J az (5)
bekezdésben foglaltaktól eltérően [–] " szövegrész helyébe a[z „a kifizető az adóköteles
reprezentáció és üzleti ajándék alapján meghatározott bevétel után "J „ haa
reprezentáció, üzleti ajándék egyébként e törvény szerint nem adómentes, az (5 )
bekezdésben foglaltaktól eltérően”szövegrész,

/lép./

25. A törvényjavaslat 146 . §-a a következ ő 22. ponttal egészül ki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszerűen módosul :

/Az Szja tv./

„22. 81 . §-ának (2) bekezdésébena „meghatározza”szövegrész helyébea
„határozza meg azon betegségek körét, amelyekben szenvedő magánszemélyeka
személyi kedvezmény érvényesítése szempontjából súlyosan fogyatékosnak minősülnek,
valamint”szövegrész,”

/lép ./

26. A törvényjavaslat 147 . §-ának b) pontja az alábbiak szerint módosul :

„b) 7 . §-ának (14) bekezdésében az „ (1) bekezdés e), k), ny) és s) pontjában
foglaltakat” szövegrész helyébe az „ (1) bekezdés [k) és] s) pontjában foglaltakat, ”
szövegrész lép,”

27. A törvényjavaslat 147 . §-a következő új d) ponttal egészül ki, egyidejűleg a §
d)-) pontjainak jelölése értelemszerűen módosul :

" cl) 9. §-ának (7) bekezdésében„A (3)bekezdés c) pontjában és a (6) bekezdésben
o ! laltak me . határozásához " szöveg ész hel ébe 3 bekezdés b ~ ont'ában és a 6
bekezdésben foglaltak meghatározásához”szövegrész lép,
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28. A törvényjavaslat 159 . §-ának 13. pontja a következők szerint módosul :

„13 .44. §-a (1)	 bekezdésében a kedvezmények érvényesítésének sorrendjét
meghatározó felsorolás 3 ., 4 .	 és 5 . pontjai, (2) és (3) bekezdései [és a §-t megelőző
alcím],”

29. A törvényjavaslat 161 . §- a az alábbiak szerint módosul :

„161 . § (1) Hatályát veszti a Tao. 4. §-ának 1/a . pontja, 22. pontja, 7. §-a (1 )
bekezdésének c), e), 1), ly), ny,) sz), w) és x) pontja, (5)—(6), (8), (16) és (22)
bekezdése, a 8 . §-a (1) bekezdésének k) és n) pontja, (4) és [(6)] bekezdése, 9. §-a (2)
bekezdéséneka)ésd)pontja,és a 16. §-a (2) bekezdésének h) pontja 29/D .§ (15)
bekezdése .

(2) Hatályát veszti a Tao . 17. §-ának (5) bekezdése .

(3) Hatályát veszti a Tao . 29/B. §-ának (5) bekezdése .”

30. A törvényjavaslat 173 . §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg
a további bekezdések száma értelemszerűen módosul :

„(9) Az Szja tv . 2009. december 31-én hatályos 35 . §-a (3) bekezdésének a) pontja
alapján az összevont kedvezmény részeként érvényesített háztartási kedvezmény esetén
— az alapjául szolgáló számláknak az Art. elévülésre vonatkozó szabályai szerint i
megőrzési kötelezettsége mellett — a 2009 . évről készítendő bevallásban nem kell
alkalmazni az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 36 . §-a (2) bekezdésének a)
pontját .”

31. A törvényjavaslat 173. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki ,
egyidejű leg a további bekezdések számozás a értelemszer űen módosul :

„(10) Az Szja tv. 44/A. §-ának e törvénnyel módosított (2) bekezdésének
rendelkezését a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal,
hogy ha az önkéntes kölcsönös pénzári nyilatkozat teljesítése a rendelkezés
hatálybalépését megelőzően megtörtént, az a rendelkezés szerinti teljesítésnek min ősül .”

32. A törvényjavaslat 173 . §-ának (12) bekezdése elmarad :

„[(12) Az a magánszemély, aki 2010. január 1-jén ellenőrzött külföldi
társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, adókötelezettségének
megállapításakor az Szja tv. szerinti egyéb jövedelemként veszi figyelembe az
ellenőrzött külföldi társaság 2010 . adóévét (üzleti évét) megelőző adóéveinek (üzleti
éveinek) utolsó napján kimutatott — a magánszemélynek az ellen őrzött külföldi
társaságban fennálló közvetlen vagy közvetett részesedésére jutó — pozitív adózot t
eredményének 2009 december 31-ig felosztott osztalékkal csökkentett részét azzal ,
hogy a jövedelem megszerzésének időpontjaként 2010 január 1-jét kell figyelemb e
venni . Az előbbiek szerint egyéb jövedelemként figyelembe vett összegre az Szja tv .
e törvénnyel megállapított 28 §-ának (21) bekezdése értelemszer űen
alkalmazható .]”

33. A törvényjavaslat a következő 173. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül
ki :
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„(13) Az Szja tv. 28 . §-ának 2009 . szeptember 1-jétől hatályos (18) bekezdés e
szerint e_ éb 'övedelemnek min ősülő össze et első ízben a 2009. szeptember hóna . ra
elszámolt kifizetések (bér, gazdasági társaság, polgári jogi társsom által a személyese n
közreműködő tag részére nem önálló tevékenységbő l származó bevételként kifizetet t
összeg) adóelő leg-alapi ának meghatározásánál kell figyelembe venni .”

Indokolás

1. A kivét-kiegészítés, illetve a személyes közrem űködői díj-kiegészítés
jövedelemszerzési időpontja az adóév utolsó napja, amikor a különbözet már
megállapítható .

2. A benyújtott törvényjavaslat szerint 2010 . január 1-jétől a felszolgálási díj és a
borravaló nem minősül adóterhet nem viselő járandóságnak. A minősítés
változásával összefiiggésben szükséges rendelkezni arról, hogy az ilyen és má s
hasonló bevételeket milyen jövedelemként kell az összevont adóalap részekén t
figyelembe venni .

3. A magánszemélynél történik az adóztatás, ha van belföldi illet őségű magánszemély
tulajdonos az ellen őrzött külföldi társaságban .

4. A módosítás az adóalap (összevont adóalap) egyértelm ű meghatározása érdekében
kiegészíti a vonatkozó rendelkezést azzal, hogy az adóterhet nem viselő
járandóságokat (pl. a családi pótlék felét, nyugdíjat a kifizetés (juttatás) időpontja
szerint kell adóalapként figyelembe venni .

5. Lásd az 4. ponthoz tartozó indokolást .

6. A kivét-kiegészítésre, illetve a személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó
átlagos vállalkozói szja-t, illetve társasági adót arra az adóévre vonatkozóan kell
megállapítani, amely évben az átminősített rész adókötelezettsége keletkezett.

7. A módosítás a Javaslat szerinti rendelkezést kiterjeszti az önálló és nem önáll ó
tevékenységből származó bevételek adóelőleg-alapjának meghatározása mellett
minden egyéb más bevétel adóel ő leg-alapjának meghatározására is. Egyértelművé
teszi továbbá, hogy az olyan bevételek esetében, amelyekb ől az Szja tv. szerint
költséget levonni nem lehet, az adóelőleg alapja maga a bevétel .

8. Az adóelő leg-nyilatkozat miatt az év végén adódó befizetési különbözetre fizetend ő
bírsággal (39%) csak akkor indokolt az ehó-nak megfelel ő (27%) mértéket i s
felszámítani, ha felróhatóan magasabb költségrő l nyilatkozott a magánszemély.

9. Lásd az 4. ponthoz tartozó indokolást .

10.A Javaslat lehetővé teszi, hogy az ingatlan bérbeadásból származó bevételből
levonható legyen az ugyanazon ingatlan után az adóévben megfizetett vagyonadó .

11 .A Javaslat lehetővé teszi, ha az adózó a legalább 30 százalék mértékű részesedését
bejelentette az adóhatóságnak, minden további részesedését is bejelentheti, és ezekr e
tekintettel érvényesítheti az adóalap-kedvezményt is .

12. A Javaslat az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályozás gyakorlati
alkalmazhatósága érdekében kiveszi a szabályozás alól az elismert t őzsdén jegyzett
cégcsoportba tartozó külföldi társaságokat .
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13 .A Javaslat csak akkor ír el ő a társasági adóalany számára adókötelezettséget a z
ellenőrzött külföldi társaságban elért jövedelem alapján, ha tagjai, részvényese i
között közvetve sincs belföldi illet őségű magánszemély.

14.Lásd előző ponthoz tartozó indokolást.

15.Jogtechnikai módosítás .

16.A Tao. 29./I. § (5) bekezdésének elhagyását a Javaslatnak a vagyonadóról szól ó
T/9818. számú törvényjavaslatba történő átkerülése indokolja . A (6) bekezdésben
foglalt rendelkezéssel kezelt kérdésben pedig a 2008 . adóévi adóbevallások ismerete
nélkül nem célszer ű dönteni .

17.A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008 . LXVII. törvény
rendelkezési szerint az energiaszolgáltatók esetében a megosztandó adóalap nem a
6. § (2)-(9) bekezdései alapján meghatározott összeg (ez ugyanis csak az adóalap
módosító tételeket tartalmazza), hanem az (1)-(9) bekezdés alapján meghatározott
adóalap, azaz az adózás előtti eredmény és a módosító téztelek együttes összege .
Ezen kívül a módosítás pontosan megnevezi, hogy az energiaszolgáltatóknak milye n
eredményt kell a megosztáshoz figyelembe venni . Ezt a — a törvény logikájából
levezetve — indokolt az üzemi eredményben meghatározni, mivel az adóköteles
tevékenységek eredménye ebben a számviteli eredménykategóriában jelenik meg .

18.A hatályba léptető rendelkezések kiegészítése a módosító javaslat szerinti pontok
vonatkozásában .

19.Ld. a 2. ponthoz tartozó indokolást .

20. A módosítás biztosítja az egyszerűsített bevallás lehetőségét azok számára is, akik
magánszemélyként az adóév végén kötelezettek ekho fizetésére.

21 .A módosító javaslat fenntartja az adókedvezmények érvényesítésének sorrendjér e
vonatkozó rendelkezést. Egyidejűleg — a bruttósításhoz igazodóan — kiigazítja a
családi kedvezmény „elfogyásának” mértékét .

22. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a magánszemély — kérelmére — akkor i s
igényt tarthat az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatában megjelölt össze g
visszautalására, ha igazolja, hogy a visszautalás indoka a pénztár végelszámolása ,
felszámolása vagy tevékenységének felfüggesztése . A rendelkezést a folyamatban
lévő ügyekre is alkalmazni kell .

23. A hatályos törvény nem tartalmaz rendelkezést a befektetési jegyek szerzési értékér e
olyan esetekben, amikor a magánszemély a befektetési jegyét valamely befektetés i
alap átalakulása/beolvadása következtében az átalakulás/beolvadás előtt meglévő
befektetési jegyeinek a jogutód alap befektetési jegyeire történ ő átváltása révén
szerezte .

24. A módosító javaslat pontosítja az Szja tv . azon rendelkezését, amely a reprezentáció ,
üzleti ajándék utáni adófizetési kötelezettség alóli mentesülés feltételeit állapítj a
meg .

25. A javaslat módosítja az egészségügyi miniszter rendeletalkotási felhatalmazásának
tartalmát .

26. A Javaslat hatályon kívül helyezi a kapcsolt vállalkozások által fizetett/kapott kamat
alapján előírt adózás előtti eredményt módosító tételeket és módosítja az ehhe z
kapcsolódó rendelkezéseket .
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27. Lásd a 26. ponthoz tartozó indokolást .

28. Lásd a 21 . ponthoz tartozó indokolást .

29. Lásd a 26. ponthoz tartozó indokolást .

30. Egyszerűsítési okból indokolt, hogy már a 2009 . évről készítendő bevallásban se
kelljen feltüntetni a 2009-ben még érvényesíthet ő , de 2010-től megszűnő háztartás i
kedvezménnyel összefüggésben a számlák adatait, a számlák megőrzési
kötelezettségének fenntartása mellett . Az adatok szerepeltetése indokolatlanu l
terhelné a bevallást .

31. Lásd a 22. ponthoz tartozó indokolását.

32. Az ellenőrzött külföldi társaságnál 2009. dec. 31-éig felhalmozott vagyon
adóztatása átkerül a vagyonadóról szóló törvénybe.

33. A rendelkezés egyértelművé teszi, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról szóló 2009 . XXXV. törvény rendelkezése szerint
2009. szeptember 1-jétől adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő családi
pótlékot els ő ízben a szeptember hónapra elszámolt kifizetés adóelőleg-alapjának
meghatározásánál kell figyelembe venni .

Budapest, 2009 . június 16 .
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