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Bizottsági módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . §-ának (1 )
bekezdése alapján „a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról ”
című T/9817 . számú törvényjavaslathoz kapcsolódó T/9817/25 . számú módosító javaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 159 . §- a az alábbiak szerint módosul :

„159. Hatályát veszti az Szja tv .

1. 3. §-a 72. pontjának q) alpontja,

2. 6. §-ának (2) bekezdése,

3. 7 . §-a (1) bekezdésénekp) pontja, (2) bekezdése ,

4. 21 . §-a (1) bekezdésének b) pontja ,

5. 24. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az „akkor, ha az annak ellenében kapott juttatást a
társas vállalkozás költségei között számolják el” szövegrész,

6. 25 . §-a (2) bekezdésének a) pontja,

7. 27. §-ának c) pontja ,

8. 28 . §-a (1) bekezdésének b) pontja, továbbá (2), (3) és (4) bekezdése,

9. 35-38. §-ai és a §-okat megel őző alcím,

[10. 39. §-a és a §-t megelőző alcím, ]
10. [11.] 41 . §-át megelőző alcím,

[12.42. §-ának (1) bekezdése,]
11. 42. §-a (1) bekezdésébena„de a 35 .	 (2) bekezdését is figvelembe véve az összevont
adókedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 ezer forintot” szövegrész,

12. [13 .] 44. §-a és a §-t megel őző alcím,

13. [14.] 44/A. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában az „ (ideértve a munkáltatói hozzájárulás
adóköteles részét is)” szövegrész, (3) bekezdésében az „a munkáltatói hozzájárulás adóköteles



részéről a munkáltató által, illetőleg a munkáltatói adományok, egyéb jóváírások, valamint a
magánszemély befizetései tekintetében" szövegrész,
14 . 115 .] 498. §-a (6) bekezdésének e), h) pontjai ,

15 . [16 .] 55. §-a,

16 . [17.] 69. §-a (1) bekezdésének l) pontjában az „és a juttatás körülményeib ől megállapítható ,
hogy az nem képezi a magánszemély valamely korábbi vagy későbbi tevékenységének,
kötelezettségvállalásának, vagy bármely vagyoni érték szolgáltatásának ellenértékét "
szövegrész,

17. 18. 72. §-ának (3) bekezdése ,

18 . [19.] 80. §-ának d) pontja ,

19 . [20.] 83. §-ának (4) bekezdése,

20. [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,

21. [22.] 3. számú melléklete I. Jellemzően előforduló költségek fejezetének 17 . pontjában a
„ továbbá az erről szóló kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül elismer t
költség,” szövegrész, II . Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 3 . pontja,

22. [23 .] 7. számú melléklete,
23. [24 .] 11. számú melléklete I . Jellemzően előforduló költségek fejezetének 19 . pontjában
„ továbbá az erről szóló kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül elismert
költség,” szövegrész."

Indokolá s

Az agrárágazatot érintően a T/9817. számú törvényjavaslat az őstermelői adókedvezmény 2010.
évtől történő megszüntetését javasolja. Az uniós szabályok az őstermelő i adókedvezmény — mint
működési támogatás — alkalmazását nem teszik lehet ővé, ezért az 2008-tól mezőgazdasági de
minimis támogatásként működik. Tekintettel arra, hogy az adókedvezmény a 7.500 euró/ 3 év
/kedvezményezett mezőgazdasági de minimis keret kimerülése miatt hamarosan magától i s
megszűnne, nincs jelentős költségvetési kihatása (500-550 millió forint /év), a kedvezményezett i
kör nagyságrendileg kb . 10 ezer fő , a kedvezmény tervezett megszüntetésének várható társadalm i
fogadtatása rendkívül negatív lenne az ágazatban, ezért az adókedvezmény további működését
javasoljuk. Megjegyezzük továbbá, hogy az őstermelői adókedvezményre jogosultak köre oly
alacsony, hogy annak megszüntetésével a költségvetés bevételi oldala alig növekedne .

Budapest, 2009 . június 16 .
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