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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonyna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság a közteherviselés rendszerének
átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 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
terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 2 . §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul :

„(4) Az Szja tv. 3. §-a a következő új 85[.-86.]—88 . pontokkal egészül ki :

/E torvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:/

„85. Ellenőrzött külföldi társaság: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény szerinti ellenőrzött külföldi társaság .

86. A tevékenységre jellemző kereset : a magánszemély fő tevékenységére jellemző, a
piaci viszonyoknak megfelelő díjazás, de legalább az Állami Foglalkoztatási Szolgála t
által az [adóévre] adóévet megelőző évreközzétett, az egyes FEOR számok szerin t
kimutatott [meghatározott] kereset éves összege .'

87. Üdülési csekk:a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névr e
szóló, kizárólag üdülési és művelődési szolgáltatásra beváltható utalvány azzal, hogya
kibocsátó az igénybe vehető szolgáltatások körét az alapítói jogokat gyakorló miniszte r
és az adópolitikáért felel ős miniszter előzetes egyetértésével határozza meg.

88. Iskolarendszeren kívüli képzés:olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnaka
képző intézménnyel tanulói vagy haligatóijogviszonyban .”

2. A törvényjavaslat 4. §-ában az Szja tv. 4. §-ának (2) bekezdését megállapít ó
rendelkezés a következők szerint módosul :
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„(2) Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában –
pénzben (a továbbiakban ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem
pénzben – mástól megszerzett vagyoni érték . Nem pénzben megszerzett bevételnek
minősül különösen az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden
más hasonló jegyet, bónt, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több
személy árujára vagy szolgáltatására cserélhet ő, illetőleg egy vagy több személy
esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére) ; dolog, szolgáltatás, értékpapír,
részesedés, forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog ; elengedett, átvállal t
tartozás ; a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés; kamatkedvezmény; dolog ,
szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes, vagy kedvezményes használata ,
igénybevétele . Nem keletkezik azonban bevétel valamely személy által a
tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz ,
berendezés, jármű, ruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás, fűtés stb . )
igénybevételére tekintettel, amelynek használata, igénybevétele a munkavégzés, a
tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történi k
(ideértve azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás, valamint a biztonságos
és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló
törvény előírásai szerint a munkáltató felel ősségi körébe tartozó biztosítása[át is]) ,
akkor sem, ha a dolog, a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, é s
a tevékenység hatókörében történő hasznosítás, használat, igénybevétel mellett
egyébként az igénybevétel során nem zárható ki a magáncélú hasznosítás, használat ,
igénybevétel, kivéve, ha e törvény a hasznosítást, használatot, igénybevételt vagy annak
lehetőségét adóztatható körülményként határozza meg.”

3. A törvényjavaslat 8 . §-a a következők szerint módosul :

„8 . § Az Szja tv. 25 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„25 . § (1) Nem önálló tevékenységb ől származó bevétel minden olyan bevétel ,
amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e
tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez . Ilyennek minősül
különösen a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintette l
munkabér, tiszteletdíj, illetmény, jutalom, költségtérítés, a más személy által fizetet t
adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel, a társas vállalkozásban személyese n
közreműködő magánszemély tag (a továbbiakban : személyes közreműködő) által
személyes közreműködése címén felvett, a társas vállalkozás által költségként elszámolt
ellenérték (a továbbiakban : személyes közreműködői díj). Figyelemmel a (2) bekezdé s
rendelkezéseire is, a nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem,
kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt ,
mel ből levonható – le fel'ebb a költsé érítés címén kapott bevétel mértékéig – a 3 .
számú mellékletrendelkezései szerint elismert költség”

(2) A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kel l
figyelembe venni azt a bevételt, amelyet – figyelemmel a (3)–(4) bekezdé s
rendelkezéseire is – a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti
munkába járás esetén

a) az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történ ő , az említett kormányrendelet által
előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékbe n
(ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenébe n
történő térítés formájában valósul meg), vagy
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b) költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába
járás költségtérítését is)

ba) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely
között és/vagy

bb) hétvégi hazautazásra a munkahely és a lakóhely közöt t

közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9
forint értékben kap a magánszemély.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget meghaladó költségtérítés –
ha a törvény másként nem rendelkezik – a magánszemély (1) bekezdés szerint i
jövedelme .

(4) A magánszemély a munkahelye és a lakóhelye közötti útvonalra gépjárm űvel
történő munkába járás címén költséget nem számolhat el .

(5) Ha a személyes közreműködői díj éves összege az adóévben nem éri el a
tevékenységre jellemző kereset éves összegét, nem önálló tevékenységből származó
bevétel a (6)--(10) bekezdés szerint megállapított személyes közrem űködői díj-
kiegészítés .	 A több társas vállalkozásban személyes közrem űködő magánszemély
esetében ezt a rendelkezést annál a társas vállalkozásnál kell alkalmazni, ahola
tevékenységre jellemző kereset a legmagasabb .

(6) Személyes közreműködői díj-kiegészítésnek minősül a személyes közreműködő
számára	 feltéve, hogy a (10) bekezdésa)pontját nem kell alkalmazni –a társas
vállalkozás által az adóévben kifizetett osztalékból és/vagy osztalékel őlegként már
kifizetett, az adóévben jóváhagyott osztalékból az az összeg, amely a személyes
közreműködői díjjal együtt eléri a tevékenységre jellemz ő kereset éves összegét ( a
továbbiakban : osztalékból megállapított személyes közreműködő i díj-kiegészítés) .

(7) Ha a személyes közreműködői díj és az osztalékból megállapított személyes
közreműködői díj-kiegészítés együtt sem éri el az adóévben a tevékenységre jellemz ő
kereset éves összegét, szintén személyes közreműködő i díj-kiegészítésnek minősül a
társas vállalkozás ugyanezen adóév során jóváhagyott – fejlesztési tartalékkal
csökkentett – adózott eredményének a személyes közreműködő vagyoni részesedése
(részvény, üzletrész, vagyonjegy stb .) arányában számított összege, de legfeljebb anna k
az osztalékból megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítést meghalad ó
részéből azon összeg (a továbbiakban : adózott eredményből megállapított személyes
közreműködői díj-kiegészítés), amely a személyes közreműködői díjjal és az osztalékból
megállapított személyes közreműködő i díj-kiegészítéssel együtt eléri a tevékenységr e
jellemző kereset éves összegét.

(8) A társas vállalkozás a személyes közreműködői díj-kiegészítés összegéről
(jogcímenként) az adóévet követő január 31-éig köteles igazolást adni a személyes
közreműködőnek, aki ennek alapján – a jövedelemszerzés időpontjának az adóév[et
követő év első ] utolsó napját tekintve – a személyes közreműködő i díj-kiegészítés
[adóelőleg-alapja] adóalapja után az [adóelőleg-fizetésre vonatkozó rendelkezése k
szerint adóelőleget állapít és fizet meg] adót adóbevallásban állapítja meg, azzal, hogy
a személyes közreműködői díj-kiegészítés osztalékból megállapított része után már
levont (megfizetett) adót levont (megfizetett) adóel őlegként veszi figyelembe .

(9) A személyes közrem űködő a jövedelemszerzés időpontjának napja szerint
feltüntetve, az adózott eredményből megállapított személyes közreműködői díj-
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kiegészítésrő l, illetve annak halmozott összegéről — figyelemmel a (10) bekezdésben
foglaltakra is — nyilvántartást vezet .

(10) A (9) bekezdésben említett nyilvántartás alapján
a) nem kell jövedelemként figyelembe venni a társas vállalkozástól a személye s

közreműködő által az adózott eredményből megállapított személyes közreműködő i díj -
kiegészítés nyilvántartott halmozott állományát meg nem haladóan osztalé k
(osztalékelőleg), címén megszerzett bevételt ;

b) a személyes közreműködő a vagyoni részesedésének ellenérték fejében történő
átruházása, illetve a társaságból történő kivonása, valamint a társaság jogutód nélkül i
megszűnése esetén a részesedés megszerzésre fordított értékét növeli az adózott
eredményből megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítés nyilvántartott
halmozott állományának az átruházott, kivont részesedéssel arányos része

azzal, hogy a halmozott állományt csökkenti az a) pont rendelkezésének
alkalmazása esetén a jövedelemként figyelembe nem vett összeg, a b) pont
rendelkezésének alkalmazása esetén a vagyoni részesedés átruházásából, kivonásából, a
társaság jogutód nélküli megszűnéséből származó jövedelem megállapítása során a
vagyoni részesedés megszerzésére fordított értéket növelő összeg .

f	 11) A kifizető a (10) bekezdés rendelkezését a magánszemélynek a bekezdés a)
pontja szerinti bevételről, illetveb)pontja szerinti megszerzésre fordított értéket növelő
összegrő l írásban adott nyilatkozata alapján alkalmazza .'

4. A törvényjavaslat 8 . §-át követően a következ ő új §-sal egészül ki ,
egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen módosul :

„9. § Az Szja tv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„27. § (1) A nem önálló tevékenysézb ő l származó bevételt az adóalap megállapítás a
előtt csökkent i

a) a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben levon t
(befizetett) tagdíj összege, ideértve az önálló tevékenység hiányában költségként el ne m
számolható kamarai tagdíj címén befizetett összeget is ;

b) figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezésére, a munkáltató által az alkalmazottj a
számára, a társas vállalkozás által a tevékenységében személyesen közrem űködő tagfa
számára — a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató, a társas vállalkozás álta l
üzemeltetett	 gépjármű 	 vezetőjeként	 teljesített	 kilométer-futásteljesítménye
alapulvételével — üzemanyag-megtakarítás címén fizetett, annak mértékét meg ne m
haladó összeg, de legfeljebb havi 100 ezer forint .

(2) Üzemanyag-megtakarításnak minősül az az összeg, amely nem több, mint a z
jl) bekezdésb)pontjában említett, útnyilvántartással (menetlevéllel, fuvarlevéllel )
igazolt	 kilométer-futásteljesítmény alapján a közúti 	 gépjárművek, az egyes
mezőgazdasági,	 erdészeti	 és	 halászati	 erőgépek üzemanyag-	 és kenőanyag-
fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérő l szóló kormányrendelet szerinti
— korrekciós tényezőkkel módosított — alapnórma, és az állami adóhatóság álta l
közzétett üzemanyagár figyelembevételével kiszámított összegnek a munkáltató által, a
társas vállalkozás által számla (számlák) alapján elszámolt üzemanyag-mennyiség és az
állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár figyelembevételével meghatározot t
összeget meghaladó része, ideértve azt az esetet is, amikor a munkáltató, a társa s
vállalkozás a saját kezelésében lévő töltőállomáson biztosítja az alkalmazottjának, a
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tagjának az üzemanyag felvételét és az üzemanyag felhasználása során megtakarítá s
mutatkozik az előzőek szerint meghatározott normához képest ."

5. A törvényjavaslat 17. §-ában az Szja tv. 47. §-a (2) bekezdésének b)
alpontját megállapító rendelkezés a következ ők szerint módosul :

„b) nem önálló tevékenységből származó bevétel esetében a bevétel, csökkentve a
[szakszervezet által kiállított bizonylattal igazolt, megfizetett] a kifizető általa
munkavállalói	 érdekképviseleti	 tagdíjfizetés	 önkéntességérő l	 szóló	 törvény
rendelkezései szerint levont szakszervezetitagdíjjal ; ”

6. A törvényjavaslat 20 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1 ) Az Szja tv. 69. §-ának [n)] olpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Természetbeni juttatás :/

„[n) az az összeg, amelyet a munkáltat ó
na) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvén y

rendelkezései szerint a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldal ú
kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíj pénztárba,

nb) a magánszemély javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös
nyugdíjpénztár(ak)ba ,

nc) a magánszemély javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös
egészségpénztár(ak)/önsegélyező pénztár(ak)ba ,

nd) a magánszemély javára foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményb e
foglalkoztatói hozzájárulásként

fizet . ]
o) az e törvény külön rendelkezése szerint adóköteles vagy adómentes természetben i

juttatás ; ”

7. A törvényjavaslat 21 . §-a a következők szerint módosul :

[„21 . Az Szja tv. 71. §-a helyébe a következő cím és rendelkezés lép :

„Kedvezményesen adózó béren kívüli és egyéb természetbeni juttatáso k

71 . (1) Kedvezményesen adózó béren kívüli természetbeni juttatásna k
minősül a munkáltató, a társas vállalkozás (e § alkalmazásában a továbbiakban :
munkáltató) által a (2) bekezdésben felsorolt, a munkavállalónak (ideértve a
Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz
kirendelt munkavállalót is), a társas vállalkozás személyesen közrem űködő
tagjának (e § alkalmazásában a juttatásban részesül ő , említett magánszemély a
továbbiakban: munkavállaló) az adóévben juttatott együttes értékből legfeljebb év i
400 ezer forintot, illet őleg a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott
munkáltatónál az adóévben munkaviszonyban, tagi jogviszonyban töltött napokka l
arányos összegét meg nem haladó rész .

(2) Az (1) bekezdésben említett juttatások a következ ők:
a) a (7) bekezdés szerinti üdülési csekk formájában juttatott bevétel ,
b) a (8) bekezdés rendelkezései szerinti meleg étkeztetés formájában juttatott

bevétel,
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c) a (9) bekezdés szerinti képzés címén átvállalt, viselt költség ,

d) a munkavállalónak és/vagy közeli hozzátartozójának a munkáltat ó
tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás
révén juttatott bevétel,

e) a (10) bekezdés szerinti iskolakezdési támogatás ,
f) a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak

ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló hely i
utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel .

(3) Kedvezményesen adózó természetbeni juttatásnak min ősül továbbá

a) a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a
hallgató, valamint — ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e
szolgáltatást — a nyugdíjban részesül ő magánszemély, továbbá az elhuny t
munkavállaló közeli hozzátartozója részére üdülési csekk formájában juttatot t
bevételnek az adóév els ő napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem
haladó része ,

b) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a
hallgatónak, valamint — ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e
szolgáltatást — a nyugdíjban részesülő magánszemélynek meleg étkeztetés
formájában juttatott bevételb ő l a havi 12 ezer forintot meg nem haladó rész,

c) a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a
hallgató, továbbá — ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e
juttatást — a nyugdíjban részesülő magánszemély és annak közeli hozzátartozója ,
az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója részére a munkáltató tulajdonában,
vagyonkezelésében lévő üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott
bevételnek magánszemélyenként az adóév első napján érvényes havi minimálbé r
összegét meg nem haladó része,

d) szakszervezet által üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatot t
bevételnek évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév els ő napján érvénye s
havi minimálbér összegét meg nem haladó része ,

e) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említet t
magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közel i
hozzátartozójának üdülési csekk formájában juttatott bevételb ől az adóév első
napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó rész .

(4) A kedvezményesen adózó béren kívüli és egyéb természetbeni juttatás adója
— figyelemmel az (1), illetve (3) bekezdés szerinti korlátozó rendelkezésekre is — a
juttatás értékére az adó mértékére vonatkozó rendelkezés (30 . §) szerinti
legmagasabb adókulccsal számított összeg, azzal, hogy ha a juttatás(ok) összege a z
említett értékhatárt meghaladja, a meghaladó rész a természetbeni juttatá s
általános adókulcsával [69 . § (4) bekezdés] adózik.

(5) A juttató munkáltatónak, kifizetőnek az adót az e § szerin t

a) kedvezményes mértékkel adózó juttatás után a juttatás hónapj a
kötelezettségeként ,

b) a természetbeni juttatás általános kulcsa szerint adózó juttatás után a z
adóévet követő év május hónapjának kötelezettségekén t

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására ,
megfizetésére az adózás rendjérő l szóló törvényben előírt módon és határid őre kell
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bevallania, illető leg megfizetnie. A juttató munkáltató, kifizet ő az e § rendelkezései
szerinti juttatások révén megszerzett bevétel kedvezményes adókulccsal és a
természetbeni juttatások általános adókulcsával adózó részér ől
magánszemélyenkénti bontásban (a magánszemély nevének és adóazonosít ó
jelének, ennek hiányában természetes azonosító adatainak feltüntetésével )
nyilvántartást vezet .

(6) E § rendelkezéseinek alkalmazásában üdülőnek minősül a nem üzleti célú
közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerin t
üdülőként nyilvántartásba vett szálláshely . A (2) bekezdés d) pontja szerint a
közeli hozzátartozó részére juttatott bevételt és a (2) bekezdés e) pontja szerinti
iskolakezdési támogatást az (1) bekezdésben említett értékhatár számításánál a
munkavállalónak biztosított juttatás értékeként kell figyelembe venni . A (2)
bekezdés d), illetve a (3) bekezdés c) pontja alkalmazásában a munkáltat ó
tulajdonában, vagyonkezelésében lév ő üdülőnek kell tekinteni a munkáltató
cégnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt
vállalkozásának, költségvetési szerv esetében a felügyeleti szervnek és a
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alatt álló szerv tulajdonában,
vagyonkezelésében lévő üdülőt is. A kedvezményesen adózó béren kívül i
természetbeni juttatásnak minősülő üdülési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezé s
alkalmazásában a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott üdül őkben
nyújtott szolgáltatás esetében a Magyar Tudományos Akadémia munkáltatónak, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja, a tudományos fokozattal rendelkez ő
személy munkavállalónak min ősül azzal, hogy e munkavállalóval egy tekintet alá
esik a munkavállaló és az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója .

(7) Üdülési csekknek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott
névre szóló üdülési csekk min ősül, feltéve, ha az kizárólag üdülési és művelődési
szolgáltatásra váltható be azzal, hogy az üdülési csekk kibocsátója az igényb e
vehető szolgáltatások körét az alapítói jogokat gyakorló miniszter és az
adópolitikáért felelős miniszter előzetes egyetértésével határozza meg.

(8) Meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek az étkez őhelyi
vendéglátás, a munkahelyi étkeztetés, vagy közétkeztetés nyújtása (biztosítása )
révén juttatott bevétel (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére
jogosító utalványt is) minősül .

(9) Képzési költségnek min ősül a képzés kifizető, munkáltató által átvállalt
(viselt) költsége, ha a képzé s

a) – akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli – munkáltatói elrendelé s
alapján a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését, b ővítését,

b) a kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély, a társas vállalkozá s
tevékenységében személyesen közreműködő tagja számára szükséges, a kifizető, a
társas vállalkozás tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését ,
bővítését

szolgálja .

(10) Iskolakezdési támogatásnak minősül az juttatás, amelyet a munkáltató a
közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelel ő oktatásban) részt
vevő gyermek, tanuló számára a – rá tekintettel a családok támogatásáról szól ó
törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra,
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vagy hasonló ellátásra jogosult – szülő vagy a vele közös háztartásban él ő
házastárs útján a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv ,
taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az
előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említet t
időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett javak vásárlására
jogosító utalvány formájában biztosít ."]

„21 .	 Az Szja tv . a 70. §-át megelőzően a következő címmel egészül ki, egyidejűleg
a következő 70–71 . §-okkal egészül ki :

„Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások kedvezményes adózása

70. § (1) Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások bevétele után a z
adókötelezettséget a 71 . § rendelkezései szerint kell teljesíteni .

(2) Az (1) bekezdésben említett bevételnek minősül – ha a juttató a munkáltató,a
társas vállalkozás (e rendelkezés alkalmazásában bármelyikük a továbbiakban :
munkáltató) –az a)–e)pontban felsorolt, a munkavállalónak (ideértve a Munk a
Törvénykönyvérő l	 szóló	 törvény elő írásai	 szerint a munkáltatóhoz	 kirendel t
munkavállalót	 is),	 a	 társas	 vállalkozás személyesen közreműködő tagjának (e
rendelkezés	 alkalmazásában a juttatásban részesül ő,	 említett magánszemélya
továbbiakban:munkavállaló)

a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintette l

aa)üdülési csekk/csekkek formájában juttatott bevételből – több juttatótól
származóan együttvéve–

vagy

ab)a munkáltató tulafdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési
szolgáltatás révén juttatott bevételbő l

az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész ;

b) meleg étkeztetés formájában juttatott bevételből a juttatás alapjául szolgál ó
jogviszony minden megkezdett hónapfára (utólag is) havi 18 000 forintot meg nem
haladó rész ;

c) az iskolarendszerű képzés átvállalt (viselt) költsége révén juttatott bevételb őla
minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész ;

d) iskolakezdési támogatás címén juttatott bevételből a minimálbér 30 százalékát
meg nem haladó rész ;

e) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi
utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel .

(3) Az (1) bekezdésben említett bevételnek minősül

a)a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatta
hallgatónak, valamint – ha a juttató a volt munkáltató (annak jogutódja) – a nyugdíjban
részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozój ának, 	 továbbá az elhunyt
munkavállaló közeli hozzátartozójának

aa)üdülési csekk/csekkek formájában juttatott bevételből – több juttatótól
származóan együttvéve–

vagy
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ab)ajuttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülés i
szolgáltatás révén juttatott bevételbő l

az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész :,

b) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatta
hallgatónak a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjár a
(utólag is), valamint – ha aiuttató a volt munkáltató (annak jogutódja) – a nyugdíjba n
részesülő magánszemélynek meleg étkeztetés formájában juttatott bevételb ő l a havi 1 8
ezer forintot meg nem haladó rész:,

c) a	 szakszervezet	 által	 a	 tagjának,	 a nyugdíjas	 tagjának,	 az	 említett
magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közel i
hozzátartozójának

ca)üdülési csekk/csekkek formájában juttatott bevételből – több juttatótól
származóan együttvéve–

vagy

cb)üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételbő l

az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész .

(4) A (2)-(3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásába n

)	 üdülőnek minősül a nem üzleti	 célú közösségi	 szabadidős	 szálláshely
szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint üdül őként nyilvántartásba vett szálláshely;

b) a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lév ő üdülőnek kell tekintenia
munkáltató cégnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
kapcsolt vállalkozásának, költségvetési szerv esetében a felügyeleti szervnek ésa
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alatt álló szerv tulajdonában .,
vagyonkezelésében lévő üdülő t is ;

c) a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott üdülőkben nyújtott szolgáltatás
esetében a Magyar Tudományos Akadémia munkáltatónak, a Magyar Tudományo s
Akadémia tagja, a tudományos fokozattal rendelkez ő személy is munkavállalónak
minősül ;

d) meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek minősül az étkezőhelyi
vendéglátás, a munkahelyi étkeztetés, va gy közétkeztetés nyújtása révén juttatott
bevétel (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) :,

e) a (2) c) pontjában említett bevételnek minősül az átvállalt (viselt) költség, ha az
iskolarendszer ű képzés

ea) –akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli – munkáltatói elrendelé s
ala , án a munkakör betöltéséhez szüksé es ismeret me _ szerzését bővítését

eb)ajuttatóval munkaviszonyban álló magánszemély, a társas	 vállalkozás
tevékenységében személyesen közreműködő tagja számára szükséges, a kifizető,a
társas vállalkozás tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését ,
bővítését szolgálja.,

fl iskolakezdési támogatásnak min ősül az juttatás, amelyet a (2) bekezdésben
említett munkáltató a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelel ő
oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév els ő napját megelőző és
követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bé r
kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla
ellenértékének az említett id őszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett
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javak vásárlására jogosító utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásba n
részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek,
tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény, vagy bármely EGT-állam hasonl ó
jogszabálya alapján családi juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult szül ője vagye
szülőnek vele közös háztartásban élő házastársa .

(5) Az (1) bekezdésben említett bevételnek minősü l

a) amagánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásbó l

aa)az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát ,

ab)az	 önkéntes	 kölcsönös	 egészségpénztár(ak)ba/önsegélyez ő 	 pénztár(ak)b a
együttvéve a minimálbér 30 százalékát ,

ac)foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát ,

meg nem haladó rész ;

b) a munkáltató által a magánnyugdíjról és a magánnyugdíipénztárakról szóló
törvény rendelkezései szerint a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldal ú
kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíipénztárba fizetett összeg ;

feltéve, hogy a magánszemély a juttatóval legalább heti 36 órai munkavégzéssel jár ó
munkaviszonyban áll, vagy a magánszemé) t a juttatótól – munkaviszony alapján –
pénzben megillető havi jövedelem a minimálbért eléri, továbbá feltéve, hogy a futtató a
hozzájárulást havonta vagy több hónapra el őre, vagy utólagosan legfeljebb háro m
hónapra utalja át egy összegben.

71 . § (1)A magánszemély a 70 . § rendelkezéseiben foglalt feltételek szerinti és
értékhatáron belüli juttatás révén megszerzett bevétele után az őt juttatásban részesítő
kifizető (a továbbiakban :juttató)25 százalék adó fizetésére köteles .

(2) A juttató	 az (1) bekezdés szerinti adókötelezettségének megállapításához
figyelembe veszi a magánszemélynek az adott juttatásra vonatkozó rendelkezésbe n
foglalt feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatát, azzal, hogy ha az adott juttatás ne m
felel meg a vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek, és/vagy, ha az ot t
meghatározott értékhatárt meghaladja – a meghaladó rész tekintetében – a 69 .	 szerinti
olyan adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, amelyre vonatkozóan az említett
(1) bekezdésének d) és e) pontját nem kell alkalmazni .

(3) A juttatónak az adót a juttatás hónapja kötelezettségeként, a kifizetésekkel ,
suttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről
szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania, illető leg megfizetnie.A
futtató a kedvezményes adózású juttatásokról nyilvántartást vezet .

(4) Ha az adóhatóság a (2) bekezdés rendelkezésével összefüggésben adóhiány t
állapít meg, akkor azt annak a futtatónak kell megfizetnie, amely nem rendelkezik a
magánszemély említett nyilatkozatával, vagy egyébként nem fizette meg az adót . Ha az
adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illet őlega
magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt é s
jogkövetkezményeit a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapán kel l
viselnie."

8. A törvényjavaslat 22. §-át követően a következő új §-sal egészül ki és
egyidejű leg az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen változik :

„23. § Az Szja tv. 81 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :
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„(4) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felel ős miniszter, hogy rendeletben
iránymutatást tegyen közzé a tevékenységre jellemz ő kereset megyénkénti (fővárosi )
sajátosságaihoz igazodó eltérésekre .”"

9. A törvényjavaslat 23 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„23. § Az Szja tv . I . 3. és 11 . számú mellékletei e törvény I. 2. és 3 . melléklete i
szerint módosulnak . ”

10. A törvényjavaslat 28. §-a (2) bekezdésében a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének n)
pontja az alábbiak szerint módosul :

/Az adózás előtti eredményt csökkenti :/

„n) a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési
értékéből a behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásakor ,
kiegyenlítésekor, beszámításakor a követelés könyv szerinti értékét meghaladóa n
elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés ; e rendelkezést a
hitelintézet és a [prudenciális előírások szerint működő] pénzügyi vállalkozás a
pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatási tevékenységbő l származó követelésre,
befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenységb ő l származó követelésr e
nem alkalmazza, ”

11. A törvényjavaslat 29. §-a (2) bekezdésében a Tao . 8. §-a (1) bekezdésének
gy) pontja az alábbiak szerint módosul :

/Az adózás előtti eredményt növeli :/

„gy) az adóévben követelésre (kivéve hitelintézetnél és [a prudenciális előírások
szerint működő ] pénzügyi vállalkozásnál a pénzügyi szolgáltatásból, befektetés i
szolgáltatási tevékenységből származó és befektetési vállalkozásnál a befektetés i
szolgáltatási tevékenységből származó követelést) elszámolt értékvesztés összege, ”

12. A törvényjavaslat 29. §-a (5) bekezdésében a Tao . 8. §-a (5) bekezdésének a)
pontja az alábbiak szerint módosul :

/Az (1) bekezdés]) pontjának alkalmazásában/

„a) kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszony t
megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállító i
tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), valamint minden más, a mérlegbe n
kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak
nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fize t
(kivéve a hitelintézetnél és a [prudenciális előírások szerint működő] pénzügyi
vállalkozásnál a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban, annak érdekébe n
fennálló tartozást), adóévi napi átlagos állománya ;”

13. A törvényjavaslat 49. §-át követően a következő új §-sal egészül ki,
egyidejű leg az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen változik :

„49. § (1) Az Áfa tv.-nek az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról szóló 2009 . évi XXXV. törvény (a továbbiakban : Adómód.
tv.) 3 . §-ának (1) bekezdésével ésI. mellékletévelmállapított3/A. számú melléklete
az e törvény.mellékleteszerint módosul .
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(2) Az Áfa tv.-nek az Adómód. tv. 3 . §-ának (2) bekezdésével és 2.mellékletével
megállapított3/A. számú mellékleteaz e törvény	 .mellékleteszerint módosul . "

14. A törvényjavaslat 69 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„69 . § A gépjárműadóról szóló 1991 . évi LXXXII . törvény (a továbbiakban: Gjt. )
7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„7. § (1) Az adó mértéke a 6 . § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjárm ű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt ,

- gyártási évet követ ő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt ,

- gyártási évet követ ő 8-11 . naptári évben 230 Ft/kilowatt ,

- gyártási évet követ ő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt ,

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140
Ft/kilowatt.

(2) Az adó mértéke a 6. § (2)–(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóala p
minden megkezdett 100 kilogrammja után_

a) a lérugós vagy azzal egyenérték ű rugózási rendszerű nyerges vontató ,
tehergépjármű , autóbusz esetén 1200 F t

b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

(3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű
után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni . A „P” betűjelű
ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni . A gépjármű állandó
rendszámtáblával való ellátását követ ő hónap 1 . napjától az adófizetési kötelezettségr e
az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint
állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak
ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni .'

15. A törvényjavaslat a 69 . §-át követően a következő új §-sokkal egészül ki :

. A Git. 17/C. §-ának (6) bekezdése helyébe akövezés lép :

„(6) Ha a személygépkocsi után magánszemély számol el költséget a költség
elszámolásának napja az a nap, amely napon a költségrő l szóló bizonylatot kiállították
vagy amely napot az útnyilvántartásba a gépjármű használatával összefüggésben
bejegyeztek, értékcsökkenési leírás elszámolása esetén – ha az átalányban történik –a
személygépkocsi használatba-vételének napja, egyébként az értékcsökkenési leírás
megkezdésétő l a teljes leírásig terjedő időszak minden hónapjának els ő napja.”

,, . . . . § A Gjt . 18. §-a a következő 19. ponttal egészül ki .

/E törvény alkalmazásában/

„19 . légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi: aza
jármű , amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II . Melléklete szerinti légrugós vagy
azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt az adóalany a z
önkormányzati	 adóhatóságnál	 a	 közlekedési	 hatóság	 által	 kiadott	 hatósági
bizon 'tvánn al az i azsá é 'ármű-közlekedési műszaki szakértő
szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedél y
bemutatásával jelentibe.'
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16. A törvényjavaslat a következő XV. fejezettel és rendelkezésekkel egészül ki ,
ezt követően a fejezetek számozása értelemszerűen módosul :

„ XV. fejezet

Aszakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény módosítása

. . .§A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szól ó
2003 . évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban : Szht) 4 .	 (2) bekezdésénekb)pontja
helyébe a következő rendelkezés lép :

/4. ' (2) Aszakképzési hozzájárulást az (1) bekezdés szerinti gyakorlati képzé s
megszervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét legfeljeb b
annak mértékéig/

„b)a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére ,
bérleti	 díjára,	 felújítására,	 pótlására,	 illetőleg bővítésére	 fordított	 összeg 50
százalékával, karbantartására, valamint ezen eszközök működését biztosító szoftverek
beszerzésére a tárgyévben fordított, a foglalkoztatás el ősegítésérő l és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvényben (a továbbiakban: Flt.) meghatározott
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészébő l (a továbbiakban: alaprész) nyújtott támogatás
értékével csökkentett összeggel, ”

/csökkentheti. /

. . .§Az Szht . 4/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az éves bevallásban e törvény mellékletében meghatározott költségekne k
(kiadásoknak) a melléklet 1-5 . illetve 6 . pontjai szerinti elszámolás módját évente –
ideértve a 4 . § (14) bekezdés szerinti évközi visszatérítési igényt is – a hozzájárulásr a
kötelezett választja meg. Évközi visszatérítési igény benyújtása esetén az els ő
visszatérítési igényben alkalmazott elszámolási módot kell a további évközi és a
tárgyévre vonatkozó éves bevallásban folytatni . ”

. . .§ Az Szht 7. §-a a következő (9)-(10j bekezdéssel egészül ki :

„(9) Gyakorlati képzés szervezésének vagy az adott szakképesítés gyakorlat i
képzése szervezésének teljes megszűnése vagy egy oktatási évnél hosszabb szünetelés e
esetén a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére és az e törvény szerint nyújtott
támogatással korábban beszerzett, a megszűnés (szünetelés) által érintett tárgyi
eszköznek és beruházásnak – a megszűnés, szüneteltetés időpontjában fennálló – a mé g
hátralévő használati kötelezettsé gi ideével arán os bekerülési értéke a szakk = •zési
hozzájárulási kötelezettség mértékét növeli, és legkésőbb a megszűnéssel egyidejűleg–
szüneteltetés esetén a tanítási év letelte el őtt – be kell fizetni az Alap kincstárnál
vezetett számlájára. A 4. _§ szerinti gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezett
megszűnése minden esetben a _gyakorlati képzés szervezésének megszűnését jelenti .

(10) Mentesül a (9) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség alól az a jogutóddal
megszűnő gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezett, amelynek jogutódj a
hozzájárulásra kötelezett és a gyakorlati képzést azonos feltételekkel jogszerűen
foltja továbbá az a jogutód nélkül megszűnő vagygyakorlati képzést jogutód
nélkül megszüntető •yakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezett, amelya
csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát 	 a gyakorlati
képzést azonos feltételekkel jogszer űen folytató hozzájárulásra kötelezettnek, az Szt . 2 .
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§-a (5) bekezdésének b)—c) pontjában meghatározott intézmény fenntartójának, az Szt.
2 . §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott társulásnak, nonprofit gazdaság i
társaságnak és az Szt . 2. §-a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakképzés -
szervezési társaságnak térítésmentesen átadja . Az eszközátadást más adókötelezettsé g
nem terheli ."]"

. . .§ Az Szht melléklete e törvény . mellékletével módosul .

17. A törvényjavaslat a Tizenkettedik részt követően a következő új ,
Tizenharmadik résszel, címmel, fejezettel, alcímmel és rendelkezésekkel egészül ki ,
egyidej ű leg a további részek, fejezetek és §-ok számozása értelemszerűen módosul :

„TIZENHARMADIK RÉSZ

A SZÖVETKEZETEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XXV. Fejezet

Aszövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

.§	 (1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban :
Szövetkezeti tv .)_58 . §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„58 . § A szövetkezet az adózás utáni eredményének a közgy űlés által meghatározott
mértékében közösségi alapot képez a 71 . § (2) bekezdése szerint, az 57 . §-ban
meghatározott juttatások és támogatások, valamint az azokat terhelő adók és járulékok
fedezete céljára.”

(2) A Szövetkezeti tv . 71 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(4) Az 57 . § (2) bekezdése szerint teljesített juttatások és támogatások, valamint a z
ezeket terhelő adók és 'árulékok közössé!. ' ala .ból felhasznált össze • ét a lekötött
tartalékból az eredménytartalékba kell átvezetni .”"

18. A törvényjavaslat a következő új Tizennegyedik résszel, címmel, fejezettel ,
alcímmel és rendelkezésekkel egészül ki, egyidejűleg az ezt követő részek, fejezetek é s
§-ok számozása értelemszerűen módosul :

„TIZENNEGYEDIK RÉSZ

EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK

XXV. Fejezet

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009 . évi
XXXUI.törvény módosítása

.§ Az Adómód. tv. az 56. & után a következő 56/A. §-sal egészül ki :

„56/A .	 § Arra a lakóingatlan-értékesítésre, 	 amely esetében a tulajdonjog
bejegyzésének alapjául szolgáló okiratot legkésőbb 2009. június 30. napjáig—
tulajdon'o~ ingatlan-nyilvántartásba történ ő bejegyzésének céljából — az ingatlanügy i
hatósághoz benyújtották, az Áfa tv .-nek az alkalmazandó általános forgalmiadó -
mértékre vonatkozó, 2009. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
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akkor is, ha a lakóingatlan-értékesítés tekintetében az Áfa tv . 84. §-a szerint
megállapított időpont 2009. június 30. napjátköveti .'

19. A törvényjavaslat a 145. §-át követően a következő új . §-sal egészül ki ,
egyidejű leg az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen változik :

„ . § (1) Az Afa tv.-nek az e törvény 50 . §-ának (2) bekezdésével és 4.mellékletével
megállapított rendelkezései az Áfa tv .-nek az Adómód. tv. 3 . §-ának (2) bekezdésével é s
2.mellékletévelmegállapított rendelkezéseinek hatálybalépésével egyidej űleg lépnek
hatályba .

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az Áfa tv.-nek az e törvény 50. §-ának (2 )
bekezdésével és 4.mellékletévelmegállapított rendelkezései nem lépnek hatályba, ha a z
Áfa tv.-nek az Adómód . tv. 3 . • -ának 2 bekezdésével és 2. mellékletével me _ álla • ított
rendelkezései az Adómód. tv. 38 . §-ának (3) bekezdése alapján nem lépnek hatályba . ”

20. A törvényjavaslat 146 . §-a következő új 15. ponttal egészül ki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszer űen módosul :

/Az Szja tv./

„15. 65. §-a (1) bekezdéséneke)pontfábana,jegybanki alapkamatot annak
legfeljebb 5 százalékával”szövegrész helyébeajegybanki alapkamatot legfeljebb5
százalékponttal"szövegrész,a „ nem ad” szövegrész helyébe a „ nem ad, azzal, hogy a z
ebben a ~ ontban o . laltakat az itt elsorolt szövetkezetekből átalakulás, részleges
átalakulás útján létrejött jogutód korlátolt felel őss gű társaságok magánszemély tagja i
által szövetkezeti tagként nyújtott kölcsönre is alkalmazni kell”szövegrész

/lép./

21. A törvényjavaslat 147 . §-ának a) pontja az alábbiak szerint módosul :

„a) 4. §-a 4. pontjának b) alpontjában „hitelintézetnél a kapott kamat és
kamatjellegű bevétel, csökkentve” szövegrész helyébe „ hitelintézetnél, valamint ja
prudenciális előírások szerint működő] pénzügyi vállalkozásnál a kapott kamat és
kamatjellegű bevétel, csökkentve” szövegrész lép,”

22. A törvényjavaslat a 155 . §-át következően a következő új §-okkal egészül ki ,
egyidejűleg az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen változik :

. . .§ Az Szht

a) 4. § (2) bekezdésénekd)pontjábana „ 10százalékának”szövegrész helyébea
„20százalékának”szövegrész,a „ 30százalékának”szövegrész helyébe a „ 4 0
százalékának”szövegrész,

b) 4. § (4) bekezdésében „a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvényben (a továbbiakban: Flt.) "szövegrész helyébe
„az Flt. -ben "szövegrész

c) mellékletének 1 . ponta)alpontfábana „ 20százalékáig”szövegrész helyébea
„30százalékáig”szövegrész,

d) mellékletének 1 . pontb)alpontfábana ,20százalékát ” szövegrész helyébe a „3 0
százalékát”szövegrész,

lép .
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. . .§ A szakképzésről szóló 1993 . évi LXXVI. törvény 44. § (2) bekezdésébena
„harminc százaléka”szövegrész helyébea „húsz százaléka”szövegrész lép .

23. A törvényjavaslat a 158 . §-át következően a következő új §-sal egészül ki ,
egyidejűleg az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen változik :

. § Az Adómód. tv. 56. §-ában az „57. §és58.'-ban”szövegrész helyébe az
„56/A-58.''-okban”szövegrész lép ."

24. A törvényjavaslat 159 . §-ának 7. pontja elmarad, egyidejűleg a további pontok
számozása értelemszerűen módosul :

/Hatályát veszti az Szja tv./

(„7.27. §-ának c) pontja," ]

25. A törvényjavaslat 159 . §-ának 21 . pontja, a következők szerint módosul :

21. I . számú mellékletének 1 .7., 2 .7., 4 .5 ., 4.12., pontjai, 5 . pontja és annak alpontjai ,
6.9., [7 .11.,] 7.19. pontjai, 8 .6. pontjának g) alpontja, 8 .12., 8 .17 ., 8 .19., 8.28., 8 .29 . ,
8 .30., 8 .33 ., 8 .34., 8 .35 ., 9 .1 ., 9 .3 . és 9 .4. pontjai ,

26. A törvényjavaslat a 162. §-át követően a következ ő új . §-sal egészül ki ,
egyidejű leg az ezt követ ő §-ok számozása értelemszer űen változik :

„_. §(1) Az Áfa tv.-nek az e törvény 50 . §-ának (1) bekezdésével és 3.mellékletével
megállapított rendelkezései 2009 . július 31 . napján hatályukat vesztik, feltéve, hogy az
Áfa tv.-nek az Adómód. tv. 3 . §-ának (2) bekezdésével és 2 .mellékletévelmegállapított
rendelkezései az Adómód . tv . 38. §-ának (3) bekezdése alapján hatályba lépnek.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az Áfa tv .-nek az e törvény 50. §-ának (1 )
bekezdésével és3.mellékletévelmegállapított rendelkezései nem vesztik hatályukat, ha
az Áfa tv.-nek az Adómód. tv. 3 . §-ának (2) bekezdésével és 2.mellékletével
megállapított rendelkezései az Adómód. tv. 38. §-ának 3 bekezdése alapfán nem
lépnek hatályba.”

27. A törvényjavaslat a 167 . §-át következően a következő új §-sal egészül ki ,
egyidejűleg az ezt követő §-ok számozása értelemszerűen változik:

. . .§ E törvény hatályba lépésével egyidej űleg hatályát veszti az egyes adótörvények
és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009 . évi XXXV. törvény
69 . §-a .

28. A törvényjavaslat 173 . §-a a következő (13)-(14) bekezdéssel egészül ki :

„(13) A 2009. december 31-ig kibocsátott üdülési csekkek — érvényességü k
meghosszabbítása esetén is — a 2009 . december 31-én érvényes szabályok szerint
használhatók fel .

(14) Az Szja tv.1.számú mellékletének2009. december 31-én hatályos 8 .12 . és
8.28. pontjai szerinti adómentes suttatásra az említett id őpontban hatályos szabályok
szerint jogosultságot szerzett magánszemélyek esetében a juttatás a jogosultságo t
megalapozó jogviszony fennállásáig adómentes . ”

29. A törvényjavaslat 176.§-át követően a következő új . §-al egészül ki :
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§ (1) Az Áfa tv.-nek az e törvény 50 . _§-ával, valamint 3.és 4.mellékletével
megállapított rendelkezéseit arra a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtására kel l
először alkalmazni, amelynél az Áfa tv . 84. §-a szerint megállapított id őpont e törvény
hatálybalépésének napjára esik, vagy azt követi .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az Adómód . tv. 57 . §-át nem kell
alkalmazni ."

30. A törvényjavaslat 178 .§-a a következők szerint módosul :

„178. § (1) Az Itv . e törvénnyel megállapított rendelkezései 2010 . január 1-jén
lépnek hatályba azzal, hogy azokat a 2010 . január 1 . napját követően illetékkiszabásra
bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzés i
ügyekben kell alkalmazni .

(2) Azokban a 2004. október 1 . és [2008. szeptember 30 .] 2009. május 31 . között
illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutot t
vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerző az Itv. 16. §-a (1) bekezdésének
g) pontja, 17 . §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve 26 . §-a (1) bekezdésének a) pontja
alapján igénybe vehető mentesség érdekében lakóház felépítését vállalta, a feltéte l
teljesítésének határideje, illetve az illeték felfüggesztésének id őtartama – a
vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén az illetékkiszabásra bejelentést követ ő 6 év.
A kérelem elő terjesztésének határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő :
a) 2008. október 1 . és 2010. január 15 . között járt le, 2010 . január 31 . ,
b) 2010. január 15-ét követően járna le, a lakóház felépítésére nyitva álló határidő
lejárta.

(3) Azokban a 2006 . október 1 . és [2008. szeptember 30 .] 2009. május 31 . között
illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutot t
vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerz ő az Itv. 23/A. §-a szerinti 2%-o s
illetékmérték alkalmazása érdekében vállalta az ingatlan 2 éven belüli eladását vagy a
futamidő végén tulajdonjog-változást eredményező pénzügyi lízingbe adását (a
továbbiakban együtt : továbbértékesítés), a vállalás teljesítésére nyitva álló határidő – a
vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén 4 év. A kérelem előterjesztésének határideje,
ha a továbbértékesítésre nyitva álló határidő

a) 2008 . október 1 . és 2010 . január 15 . között járt le, 2010 . január 31 . ,

b) 2010. január 15-ét követően járna le, a továbbértékesítésre nyitva álló határidő
lejárta.

(4) Amennyiben a (2)–(3) bekezdések szerinti ügyekben a lakóház felépítésére ,
illetve az ingatlan továbbértékesítésére nyitva álló határidő e törvény hatályba lépés e
előtt lejárt, és az eredetileg vállalt határidő elmulasztására tekintettel az illeték
késedelmi pótlékkal növelt összegét, a továbbértékesítés elmaradására tekintettel a
pótilletéket a vagyonszerző megfizette, annak visszatérítésérő l az állami adóhatóság az
adóvisszatérítés szabályai szerint gondoskodik .

(5) A 2010. január 1 . és 2012. december 31 . között – az illetékkötelezettség
keletkezését követő 30 napon belül – illetékkiszabásra bejelentett ügyekben mentes a
visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan ingatlannak a futamid ő végén
tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése,
mely a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a
lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra .”
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31. A törvényjavaslat a 198. §-át követően a következő új §-sal egészül ki :

	 (1) Az Adómód. tv.-nek az e törvény 144 . és 159 . §-ával megállapított
rendelkezéseit azokban az esetekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóingatlan-
értékesítés tekintetében az Áfa tv . 84. §-a szerint megállapított időpont 2009. iúlius 1 . és
az e törvény hatálybalépését megel őző nap közötti időszakra esik. Abban az esetben, ha
az előzőekben meghatározott id őszakon belül a lakóingatlan-értékesítésről számla
kibocsátása is történt, a lakóingatlan értékesítője köteles a kibocsátott száml a
adattartalmának megfelel ő módosításáról gondoskodni .

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása egyúttal az Art . szerint
önellenőrzést is igényel, az önellenőrzés pótlékmentesen végezhető el . "

32. A törvényjavaslat 1. melléklete a következő 2. és 3. ponttal egészül ki ,
egyidejűleg a további pontok számozása értelemszer űen módosul :

„2. Az Szja tv . I .számú mellékletének7.11 . pontja helyébe a következ ő rendelkezés
lép :

/Egyéb indokkal adómentes :/

„7.11 . a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és
internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a
modem biztosítását) ; ”

3 . Az Szja tv . I .számú mellékletének7.15. pontia helyébe a következ ők rendelkezés
lép:

/Egyéb indokkal adómentes :/

„7.15 . A	 fogyasztóvédelemről	 szóló	 törvényben meghatározott	 közüzemi
szolgáltatás szolgáltatója, valamint a hitelintézet által elengedett követelés, amennyiben
a követelés elengedése az adós és családja megélhetési ellehetetlenülésének megelőzése
érdekében az azonos helyzetben lév ők egyenlő elbánásának elve alapján történik;”"

33. A törvényjavaslat 1 . mellékletét követően a következő új melléklettel egészül
ki, egyidejűleg a további mellékletek számozása értelemszer űen módosul, :

.,.melléklet a 2009. évi. . . törvényhez

Az Szja tv. 3.számú mellékleteII. Igazolás nélkül elszámolható költségek
fejezetének7.pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„7 .a külföldi kiküldetéshez (külszolgálat) kapcsolódó elismert költségekr ől szóló
kormányrendelet 	 szerint	 naponta	 elszámolható	 összeg a nemzetközi 	 közúti
árufuvarozásban és személ szállításban é • kocsivezet őként és árukísérőként
foglalkoztatott (a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járm űvek üzemben
tartásáról szóló külön jogszabály, illetőlegmás, errő l szóló jogszabályok rendelkezése i
szerint engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatást végző , illető leg
abban árukísérőként közreműködő), külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén bevételt
szerző magánszemélynél – kizárólag az e tevékenysége tekintetében – feltéve, hogy a z
említett kormányrendeletben foglaltak alapján kizárólag a gépjármű külföldön történő
üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt
költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza ;”
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. melléklet a 2009. évi. . . törvényhe z

Az Szja tv.11. számú melléklete I .Jellemzően előforduló költségek fejezetének 27 .
pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„27. az egyéni vállalkozó által képzésre fordított igazolt kiadás, ha az

a) más magánszemély képzése érdekében merült fel, az azzal összefüggésbe n
megfizetett közterhekkel együtt;

b) a saját – a vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges – szakismereténe k
megszerzése érdekében merült fel, ide nem értve az iskolarendszerű képzéssel
összefüggő kiadást ; '

34. A törvényjavaslat 2. melléklete a következő 3 . ponttal egészül ki :

„3 . A Tao . 3 . számú melléklete B) fejezetének 14. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/A 8.'V (1) bekezdésének4pontja alkalmazásában a vállalkozási tevékenység
érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen :/

„14. A kifizető által viselt képzés (ideértve az azzal összefüggő , törvényen alapuló, az
államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is) költsége . ”

35. A törvényjavaslat a 2. mellékletet követően a következő új mellékletekkel
egészül ki, egyidejűleg az ezeket követ ő mellékletek számozása értelemszerűen
változik :

. melléklet a 2009. évi. . . törvényhez

Az Áfa tv .-nek az Adómód . tv . I.mellékletévelmegállapított 3/A.számú mellékletea
következő II . résszel egészül ki, egyidej űleg a melléklet jelenlegi alcímének jelölése „I .
rész: termékek"-re változik:

„II . rész : szolgáltatások

Sorszám Megnevezé s
Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás”

.melléklet a 2009. évi. . . törvényhez

Az Áfa tv.-nek az Adómód. tv . 2. mellékletévelmegállapított 3/A. számú mellékletének
II . része a következ ő 2. ponttal egészül ki :

/II. rész: szolgáltatások

Sorszám
2.

Megnevezési
Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás”
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36. A törvényjavaslat a 7. mellékletét követően a következő új melléklettel
egészül ki, egyidej űleg a további mellékletek számozása értelemszerűen módosul :

„.melléklet a 2009. évi. . . törvényhez

. . .§Az Szht . melléklete a következő 6. ponttal egészül ki :

„6. Az melléklet 1-5. pontjaiban szabályozottak helyett a gyakorlati képzés t
kizárólag az Szt . 27. §-a szerinti tanulószerződés, illetve felsőfokú szakképzés esetén
hallgatói szerződés alapján megszervező hozzájárulásra kötelezett elszámolhatj a

a) a tanulónak, illetve a hallgatónak a melléklet 1 . pont a) alpontja szerinti pénzbel i
juttatást, továbbá azokat a járulékokat, amelyek a tanulónak, illetve a hallgatóna k
kifizetett pénzbeli juttatást terhelik, valamint

b) további költségeinek fedezetére tanulónként, illetve hallgatónként éventea
minimálbér 200 százalékának megfelelő összeget.”

Indokolás

1. A benyújtott Javaslat szerint összevont adóalap szerint kell adóznia az egyéni
vállalkozónak, a társas vállalkozás személyesen közreműködő magánszemély
tagjának a vállalkozói osztalékalap, illetve az osztalék és/vagy a tagi részesedésére
arányosan számított adózott eredmény (kivét-kiegészítés, illetve személye s
közreműködő i díj-kiegészítés), de legfeljebb azok azon része után, amellyel együtt a
vállalkozói kivét, illetve a személyes közreműködés ellenértéke eléri az adóévben a
tevékenységre jellemző keresetet (a piaci viszonyoknak megfelel ő díjazást, de
legalább az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által az adóévre közzétett, az egyes
FEOR számok szerint meghatározott kereset éves összegét) . A módosítás szerint a
tevékenységre jellemző keresetet a fő tevékenységre vonatkozóan kell figyelemb e
venni .

Az üdülési csekk és az iskolarendszeren kívüli képzés fogalmának meghatározása .

2. A módosítás egyértelművé teszi, hogy nem keletkezik bevétel (többek között) a
tevékenység ellátásának hatókörében a tevékenység ellátásának feltételeként a
magánszemély részére a munkáltató költségére történ ő betanítás, nem iskolai
rendszerű képzés révén .

3. A módosítás lehetővé teszi, hogy több társas vállalkozásban személyes
közreműködő magánszemély ezt a rendelkezést annál a társas vállalkozásnál
alkalmazza, ahol a tevékenységre jellemző kereset a legmagasabb .

Az előzőeken túlmenően a módosítás egyértelművé teszi, hogy a nem önálló
tevékenységből származó bevételből költség nem számolható el, kivéve a nem
önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, mellye l
szemben az Szja tv. 3 . számú mellékletének rendelkezései szerint elismert költség
érvényesíthető. A kivét-kiegészítés, illetve a személyes közreműködői díj -
kiegészítés jövedelemszerzési időpontja az adóév utolsó napja, amikor a különböze t
már megállapítható .

Az előző módosításra tekintettel az adó megfizetése az adóbevallás alapján anna k
benyújtására előírt határidőig történik ,és ezzel függ össze, hogy ugyanezen
időpontig kell ehót fizetni a vállalkozói kivét és a kivét-kiegészítés együttes
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összegének, illetve a személyes közreműködői díj és a személyes közreműködői díj -
kiegészítés együttes összegének, de legfeljebb a tevékenységre jellemz ő kereset
adóévi összegének az adóévre bevallott járulékok alapját meghaladó része után . Az
adózott eredményből átminősített rész után korábban már megfizetett adóról a
magánszemély nyilatkozik a kifizetőnek annak érdekében, hogy a kétszeres adózás
elkerülhető legyen.

4. A módosítás felsorolja, hogy a nem önálló tevékenységből származó jövedelem
meghatározásakor mely tételeket lehet levonni a bevételből . Üzemanyag
megtakarítás címén havonta legfeljebb 100 ezer forint vonható le .

5. A szakszervezeti tagdíj figyelembevételének egyszerűsítése az adóelő leg
számításánál .

6. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba fizetett munkáltatói hozzájárulás é s
magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés kedvezményesen adózó béren kívül i
juttatás lesz, ennek megfelelően a nevesített természetbeni juttatások közül
elhagyása indokolt .

7. Egyes cafeteria elemekre vonatkozó kedvezményes adómérték 25% . Megszűnik a
400 ezer forintos keret, egyidejűleg visszaállításra kerülnek az egyes juttatásokra
vonatkozó egyedi korlátok, és megmarad a korábbi személyi kör, azzal, hogy a
társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is jogosult lesz a juttatásokra. Az
egyedi korlátok a következ ők: az üdülési csekk juttatása és üdültetés esetén a
minimálbér; az iskolakezdési támogatás esetén a minimálbér 30 százaléka, a z
önkéntes pénztári és egyéb pénztári munkáltatói hozzájárulás esetén a minimálbér
50, illetve 30 százaléka, az iskolai rendszer ű képzés esetében a minimálbér két é s
félszerese. 12 ezer forintról 18 ezer forintra nő a kedvezményes adóterhelés mellet t
adható meleg étkeztetés összeghatára .

8. Az adópolitikáért felel ős miniszter rendeletben határozza meg a tevékenységr e
jellemző kereset területi sajátosságait .

9. Jogtechnikai módosítás .

10.A Javaslat lehetővé teszi, hogy a pénzügyi vállalkozásokra a hitelintézetekr e
vonatkozó szabályok vonatkozzanak, függetlenül attól, hogy a hitelintézetekke l
azonos prudenciális szabályok szerint működnek .

11.Lásd a 10. ponthoz tartozó indokolást .

12.Lásd a 10. ponthoz tartozó indokolást .

13.A gazdasági válságnak a hazai turizmusra gyakorolt hatásainak enyhítése érdekébe n
a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás a kedvezményes 18%-os adómérték al á
kerül . A módosításnak jogtechnikailag illeszkednie kell a távh őszolgáltatásnak az
Adómód. tv.-ben már kihirdetett, de hatályba még nem lépett rendelkezéséhez, így a
módosítás két lépcsőben történik (egyszer a 18%-os kulcs alá tartozó termékek kör e
bővül a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatással, másodszor ugyanez már a hatályb a
lépő távhőszolgáltatásra is figyelemmel történik) .

14.A módosító javaslat a légrugós vagy azzal egyenérték ű rugózási rendszerű
tehergépjárműveket (ide értve a pótkocsikat, félpótkocsikat is) és autóbuszokat a
hatályos gépjármű-adómérték szerint kívánja adóztatni, a mérték-emelés csak a nem
légrugós tehergépjárm űvekre, autóbuszokra, valamint a lakókocsikra,
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lakópótkocsikra vonatkozna . Az indítvány értelmezi a légrugós jármű fogalmát, s az
adó alanyának kötelezettségévé teszi, hogy ezt a tényt igazolja (a rugózás i
rendszerre vonatkozó bejegyzést a járműnyilvántartás nem minden esetben
tartalmazza) .

15.A hatályos cégautóadó-szabályok szerint a személygépkocsi használata utá n
átalányköltséget (útnyilvántartás-vezetés helyett havi 500 km út költségét )
elszámoló vállalkozóknak cégautóadót kell fizetniük, akkor is ha a személygépkocs i
után kizárólag ezt a költséget érvényesítik . Tekintettel arra, hogy az átalányköltség
viszonylag rövid üzleti utat fedez, nem indokolt, hogy csak ezen költség elszámolás a
cégauatóadó kötelezettséget vonjon maga után . A módosító indítvány a vonatkozó
utaló szabály hatályon kívül helyezésével kívánja elérni, hogy ezen vállalkozói kör
személygépkocsija után ne kelljen cégautóadót fizetni .

Lásd a 13 . ponthoz tartozó indokolást.

16.Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szól ó
2009 . évi XXXV. törvény a szakképzési hozzájárulási rendszert érint ően – a képzési
alaprész bevételeinek növelésére, illetve kiadásainak csökkentésére – jelentős
megszorító intézkedéseket hozott. A hozzájárulási rendszert érintő , ezen belül a
gyakorlati képzésre elszámolható költségek csökkentése azt eredményezheti, hogy a
vállalatok nem fognak részt vállalni az iskolai rendszerű szakképzés gyakorlati
képzésében, ami a jelenlegi tanulószerződések számának radikális csökkenéséhez
vezethet . A cégek az ösztönző rendszer csökkenése következtében saját nyereségü k
és likviditásuk terhére nagy valószínűséggel nem fogják vállalni a gyakorlati
képzésben való részvételt. Következésképpen a jelenleg is fennáll ó
szakmunkáshiány tovább fog növekedni, melynek csúcspontja akkorra
prognosztizálható, amikor a gazdaság fejlődési pályára állva – éppen hogy a jól
képzett szakembereket keresve – jelentős munkaerő-igénnyel fog fellépni . A
módosító javaslat ezek elkerülése érdekében kompromisszumos megoldással a
korábbi szabályok – részbeni és csökkentett mértékű – visszaállítására irányul .

17.A módosítás pontosítja a szövetkezeti törvényben a közösségi alapra vonatkozó
külön szabályt, amely szerint a közösségi alapból történő juttatások mellett ezek
adó- és járulékterhei is a közösségi alap állományát csökkentik . A javaslat nem
jelent költségvetési többletterhet .

18.Az általános áfa-mérték 20%-ról 25%-ra történő emelésével összefüggésben a
javasolt módosítás biztosítja, hogy a lakásértékesítésekre abban az esetben még ne m
vonatkozik az emelt áfa-kulcs, amennyiben a tulajdonjog bejegyzésének alapjáu l
szolgáló okiratot (pl . adásvételi szerződést) még 2009 . július He elő tt benyújtják a
földhivatalhoz .

19.A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 13 . pont szerinti átsorolásának
hatálybalépése a törvényjavaslat főszabály szerinti hatálybalépéséhez igazodik .
Mivel jogtechnikailag le kell követni a távhőszolgáltatásra vonatkozó kihirdetett, de
még hatályba nem lépett módosítást is, rendelkeznie kell arról az esetről is, ha az
Európai Bizottság nem hagyja jóvá, hogy Magyarország a távhőszolgáltatásra a
18%-os adómértéket alkalmazza .

20. A tagi kölcsön szabályainak módosítását a pénzügyi válság és az agrárium ebb ő l is
adódó válsághelyzete egyaránt indokolják, mert az ágazat szerepl őinek a jelenleg i
hitelfelvételi lehetőségei korlátozottak. A szövetkezetek helyzetét lényegesen
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enyhítheti a tagi kölcsön kamatjövedelemre vonatkozó korlátainak módosítása ,
amely így növelheti a tagok kölcsönzési hajlandóságát és nem jelent költségvetés i
többletterhelést, ha figyelembe vesszük a lehetséges magasabb kamatjövedelem utá n
fizetendő kamatadót is .

Technikailag erre megoldást jelenthet az Szja törvény 65 . § (1) e) pontjának
módosítása, azaz a jelenlegi korlát emelése . Ma ugyanis kamatjövedelemnek a
szövetkezet tagja által nyújtott tagi kölcsön kamatának csak azon része min ősül,
amely így, a megfelelő feltételek mentén, a felszámítás időszakában érvényes
jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5 százalékával haladja meg . (Az ezt
meghaladó, kamatként megszerzett bevétel egyéb jövedelem.) A mai szabály a
jelenlegi formában (9,5%-os jegybanki alapkamatnál ez kevesebb, mint 0,5%) a
tagoknak nem lehet vonzó a kölcsönnyújtáshoz, ehhez az alapkamatot legalább 5
százalékponttal meghaladó szabályozásra van szükség .

A módosítás egyben kiterjesztésre kerülne az idézett törvényhely által definiál t
szövetkezetekből átalakulás, részleges átalakulás útján létrejött jogutód korlátol t
felelősségű társaságok azon tagjai által szerzett jövedelemre is, amelyet az átalakul ó
szövetkezet tagjaként nyújtottak .

21. Lásd a 10. ponthoz tartozó indokolást .

22. Lásd a 16. ponthoz tartozó indokolást .

A módosítás — kapcsolódva a szakképzési hozzájárulásról szóló törvén y
módosításához — arra irányul, hogy a tanulószerződés alapján a tanuló pénzbeli
juttatásának havi mértéke a minimálbér 20 százalékában kerüljön megállapításra . A
korábbi adótörvények által megállapított 30 százalékos mérték 20 százalékra val ó
visszaállítása a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény szigorító intézkedéseinek
jelen módosító javaslatban való feloldása miatt indokolt .

23. Az 18 . ponttal összefüggő jogtechnikai módosítás .

24. Jogtechnikai jellegű módosítás .

25. Jogtechnikai jellegű módosítás .

26. Ugyancsak a távhőre vonatkozó módosítással való koherencia megteremtése végett a
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az 13 . pont szerinti „els ő lépcsőben” történő
módosítását a távhőszolgáltatás hatálybalépésére tekintettel hatályon kívül kel l
helyezni. Ugyanakkor rendelkezni kell arról az esetről is, ha a távhőszolgáltatásra
vonatkozó módosítás nem lép hatályba .

27. A módosító javaslat visszaállítja a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeg —
korábbiakhoz képest csökkentett mértékű — elszámolhatóságának a lehetőségét,
melyet a korábbi adótörvények módosítását tartalmazó törvénycsomag eltörölt . Ezért
szükséges az emiatt megállapított átmeneti rendelkezés hatályon kívül helyezése ,
tekintettel arra, hogy a továbbiakban már nem értelmezhető .

28.A módosító javaslat az üdülési csekk kedvezményes mértékkel adózó természetben i
juttatássá történő alakításával összefüggésben új átmeneti szabállyal egészíti ki a
törvényjavaslatot, mely szerint a 2009 . december 31-éig kibocsátott üdülési csekke k
a 2009. december 31-én érvényes szabályok szerint használhatók fel .

A szerzett jogok védelme érdekében a villamosenergia iparban dolgozó k
díjkedvezményére, a bányászatban és erdőgazdálkodásban dolgozók szén és tűzifa
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járandóságának kedvezményére vonatkozó adómentesség fennmarad a juttatásr a
való jogosultságot megalapozó jogviszony fennállásáig . Az adómentesség csak a
20010. január 1-ét követően létrejövő jogviszonyok tekintetében szűnik meg .

29.A 19. és a 26 . pontokban leírt hatálybaléptető rendelkezésekre tekintettel átmeneti
szabályról is gondoskodni kell, melynek értelmében a kedvezményes kulcs a
törvény hatálybalépése után teljesített szolgáltatásra alkalmazandó . (Egyúttal a külön
rendelkezni szükséges arról is, hogy az időszakonkénti elszámoláshoz kötődő
szolgáltatásokra vonatkozó, az Adómód . tv . 57. §-a szerinti átmenet e szolgáltatásnál
nem alkalmazandó . )

30. A törvényjavaslat szerint kérelemre a lakóházépítéshez kapcsolódó telek-
illetékmentesség, illetve az ingatlan-továbbértékesítéshez kapcsolódó kedvezménye s
illetékmérték feltételeinek teljesítésére nyitva álló határid ő meghosszabbítását
kérhetik azon vagyonszerz ők, akiknél a feltétel teljesülését a gazdasági válság
befolyásolhatta . Az indítvány kiterjeszti a határidő hosszabbítás lehet őségét azon
vagyonszerzési ügyekre is, melyek a válság kibontakozásának els ő hónapjaiban
indultak, így a 2009. május 31-ig illetékkiszabásra bejelentett ügyekben is lehet
kérni a határid ő meghosszabbítását .

31. Mivel a 18 . pont szerinti módosítás csak 2009 . július 1-jét követően lépne hatályba ,
az általános áfa-mérték azonban már 2009. július 1-jétől 25%-ra emelkedik ,
szükséges rendelkezni a július 1 . és a hatálybalépés közötti átmeneti id őszakról is . A
módosítás ezt célozza, biztosítva, hogy ezen átmeneti időszakban is 20%-os áfa-
kulcs alkalmazható az 18 . pontban jelzett lakásértékesítésekre . Amennyiben mégis
25%-os áfával állítanának ki ezen időszakban a lakásértékesítések után számlát ,
akkor azt utólag módosítani kell . Ha pedig a nem megfelelően alkalmazott áfa-
mérték utólagos önellenőrzést is igényel, akkor ez pótlékmentesen elvégezhető .

32.Továbbra is adómentes marad a munkáltató által kedvezményesen vagy ingyenesen
biztosított számítógép- és internethasználat .

Adómentes a hitelintézet által az adós és családja megélhetési ellehetetlenülésének
megelőzése érdekében elengedett követelés, ha az elengedés az azonos helyzetbe n
lévők egyenlő elbánásának elve alapján történik .

33. A Javaslat kimondja, hogy az igazolás nélkül levonható költség a nemzetközi közút i
árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként
foglalkoztatott magánszemélyek esetében az e tevékenységre tekintettel kapot t
napidíjból a vonatkozó kormányrendelet szerinti összeg .

A módosítás kimondja, hogy az egyéni vállalkozók esetén jellemz ően előforduló
költségnek minősül a magánszemély képzésére fordított összeg, annak közterheivel
együtt, valamint a vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges sajá t
szakismeret megszerzésére fordított kiadás, kivéve, ha az iskolarendszerű képzés .

34.A Javaslat a személyi jövedelemadóban javasolt módosítással összhangban a z
iskolai rendszerű és azon kívüli képzés kifizető által vállalt költségét egyaránt
elismeri a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként még akkor is ,
ha a képzés nem a munkakör betöltéséhez vagy a kifizető tevékenységéhez
szükséges ismeretek megszerzését, b ővítését szolgálja .
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35. A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás kedvezményes kulcs alá sorolása az Áfa tv .
3/A. számú mellékletének módosítását is szükségessé teszi, az 13 . pontban leírtak
miatt jogtechnikailag két lépcsőben .

36. Lásd a 16. ponthoz tartozó indokolást .

Budapest, 2009 . június 16 .
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