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Étlett: 2009 JúN 1 6.

Az Országgyű lés
Gazdasági és Informatikai Bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalinnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a vagyonadóról szóló
T/9818. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 11 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az adó évi mértéke az adóalap 30 millió forintot meg nem haladó része után 0,25 %, a 3 0

millió feletti, de50 millió forintot meg nem haladó része után 0,35%, az adóalap fennmarad ó

része után 0,5% .”

2. A törvényjavaslat 12 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A lakóingatlan adóévi adóját csökkenti a 2010 . január 1-jét követően megkezdett és az
adóévet megel őző évben befejezett, a lakóingatlan, illetve a lakóingatlant tartalmazó épüle t
felújításával összefüggésben igénybevett szolgáltatás-nyújtásról, vásárolt termékr ő l
kibocsátott, az adóalany nevére kiállított számlában feltüntetett, 	 illetve abból kiszámítható
általános forgalmi adó összege, legfeljebb az adóévi adó összegéig .”

3. A törvényjavaslat 14 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„(1) Mentes [az adó alól az]

a) az adóalany tulajdonában, vagyoni értékűjog jogosítottja esetén jogosultságában lévő ,
a na tári év első na. 'án a lakcímn ilvántartás szerint és tén le esen életvitelszer űen is
lakóhelyül szolgáló lakása utánőt terhelő adó alól akkor, ha a lakás [a lakóingatlan,
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amelynek] forgalmi értéke a naptári év első napján a 30 millió forintot nem éri el[ .] ,
továbbá

b)	 az adóalany a tulajdonában, vagyoni értékű jog jogosítottja esetén jogosultságában
lévő, további egy darab, az adóalany döntése szerinti lakóingatlana után ő t terhelő adó aló l
akkor, ha a lakóingatlan forgalmi értéke a naptári év els ő napján a 15 millió forintot nem
éri el ."

4. A törvényjavaslat 15 . §-a az alábbiak szerint módosul

„15. Bevallást kell benyújtani arról a lakóingatlanról, amely után az adóalanyt adófizetés i
kötelezettség terheli [amelynek a forgalmi értéke a naptári év els ő napján a 30 millió
forintot eléri], továbbá arról a lakóingatlanról is, amelynek a 16 . § szerinti számított értéke a
14. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti mentesség esetén a 30 millió forintot,	 a 14. § (1 )
bekezdésének b) pontja szerinti mentesség esetén a 15 millió forintot eléri .”

5. A törvényjavaslat 38 . §-a az alábbiak szerint módosul

„38 . § Az Art. 33. §-a a következő új (10)-(12) bekezdéssel egészül ki :

„(10) A magánszemély adózó a vagyonadót a személyi jövedelemadóról szóló bevallásában, a
nem magánszemély adózó a társasági adóról szóló bevallásában, az egyszer űsített vállalkozó i
adó alanya az egyszerűsített vállalkozói adó bevallásában – a vagyonadóról szóló törvén y
szerinti lakóingatlan, vízi jármű, légi jármű illetve nagy teljesítményű személygépkocs i
azonosító adatainak a feltüntetésével – az adóévre vonatkozóan állapítja meg és vallja be . Ha
a vagyonadó alanya személyi jövedelemadóról, társasági adóról, illetve egyszer űsített
vállalkozói adóról szóló bevallás benyújtására nem kötelezett, a vagyonadó bevallás -
benyújtási kötelezettségét a külön az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóév
május 20-áig teljesíti .

(11) Bevallást kell benyújtani arról a lakóingatlanról is, amely után [– a 30 millió forintot el
nem érő forgalmi érték miatt –] vagyonadó fizetési kötelezettség nem keletkezik, azonban a
vagyonadóról szóló törvény szerinti számított értéke – a vagyonadóról szóló törvény 14. § (1 )
bekezdésének a) pontja szerinti mentesség esetén – a 30 millió forintot – a vagyonadóról
szóló törvény 14 . § (1) bekezdésének b) pontja szerinti mentesség esetén – a 15 millió forinto t
eléri .

(12) Nem köteles vagyonadó bevallást benyújtani az az adóalany, akit teljes személyes
mentesség illet meg, továbbá nem kell bevallást adni – a (11) bekezdés szerinti esetet kivéve –
arról a lakóingatlanról, vízi járm űről, légi járműrő l, nagyteljesítményű személygépkocsiról ,
amely után adófizetési kötelezettség nem áll fenn.'

6. A törvényjavaslat a 45 . §-t követően a következ ő új §-okkal egészül ki :

„46. § Hatályát veszti az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény
22. §-ának (8) bekezdésében az „és atételes egészségügyi hozzájárulást”szövegrészek .
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47. § Hatályát veszti a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valaminta
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követ ően munkát keres ők foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004 . évi CXXIII. törvény

a) 4/A. §-a (1) bekezdéséneka)pontja,
b) 4/A. -ának (5) bekezdésben 5. §-ának (7) bekezdésben az „ egészségügy i

hozzájárulás,”szövegrész,
c) 5 . §-a (1) bekezdéséneka)pontja ,
d) 7 .§-a (1) bekezdéséneka)pontja,
e) 8. §-a (3) bekezdésénekb)pontja ,
1 8/A. • -ának 1 bekezdésében a

	

valamint a tételes e észsé üg a hozzáárulás "
szövegrész,

g) 8/A. §-ának (4) bekezdésében a „ ,tételes egészségügyi hozzájárulás”szövegrész.

48. § (1) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005 . évi CXX. törvény
13 . §-ának (7) bekezdésében „a járulék- és egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség
(eho) "szövegrész helyébe „a járulékfizetési kötelezettség”szöveg lép .
(2) Hatályát veszti az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005 . évi CXX .
törvény

a) 13 . §-ának (7) bekezdésében „és az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI.
törvény (a továbbiakban : Eho.) "szövegrész,

b) 13. §-ának (9) bekezdésében.,az Eho.-nak a tételes egészségügyi hozzájárulásr a
vonatkozó rendelkezéseit, valamint”szövegrész .

49. § Hatályát veszti a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szüksége s
intézkedésekrő l szóló 2005 . évi CLXXX. törvény

a) 2 .§-a (2) bekezdéséneka)pontja,
b) 3 .§-ának (2) bekezdésében a „ ,a tételes egészségügyi hozzájárulás”szövegrész,
c) 3. §-a (4) bekezdéséneka)pontjában a „ ,továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás

számított összegéről”szövegrész.”

7. A törvényjavaslat 1 . számú mellékletének címe az alábbiak szerint módosul :

„Az egyes ingatlanfajták [forgalmi értékhatárai] települési átlagértékei (ezer Ft/m2 )”

8. A törvényjavaslat 2 . számú mellékletének 6 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„ [6]2 . A korrekciós tényezők értékének megállapítása során az alábbiakra kell
figyelemmel lenni :

[6]2 .1 .

Az 1 .1 . pontban szerepl ő korrekciós tényező értékének kiválasztásához az épület korát a z
épület használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését, ennek hiányában a ténylege s
használatbavételt követő év első napjától az adóév első napjáig eltelt évek száma alapján kell
meghatározni . Az épületben utóbb kialakított lakás esetében az épület kora az irányadó .

[6]2 .2 .



Az 1 .2, pontban említett teljes felújítás : az épület egészén, illetve több főszerkezetén
végzett olyan általános javítás, amely teljesen vagy megközelítőleg visszaállítja az épület
eredeti műszaki állapotát, illető leg növeli az épület eredeti használhatóságát ;

[6]2 .3,

Ha az értékelt épülethez a falazata alapján az 1 .3 . pontban szereplő korrekciós tényező
értékei közül több is rendelhető , akkor az alacsonyabb értéket kell alkalmazni .

[6]2 .4,

a) Teljesen közművesített a telek, ha :

aa) a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes
gázenergia vagy távhőszolgáltatás) ,

ab) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,

ac) a közüzemi szennyvízelvezetés, továbbá

ad) a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

igénybevétele biztosított .

b) Részlegesen közművesített a telek, h a

ba) a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes
gázenergia vagy távhőszolgáltatás),

bb) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás ,

bc) az egyedi közművel történő szennyvízelvezetés és tisztítás, továbbá

bd) a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

igénybevétele biztosított .

c) Hiányos közművesítettségű a telek, ha a b) pontban foglalt feltételek valamelyike nem
teljesül .

d) Közművesítetlen a telek, ha a b) pontban foglalt feltételek egyike sem teljesül .

[6]2 .5 .
Az 1 .6 . [2 .1.] pontban említett duplakomfortos lakás az az összkomfortos lakás, melybe n

legalább két fürdőszoba van;

[6]2 .6 .

Az 1 .10. [2 .5 ] pontban meghatározott korrekciós tényező figyelembevételénél északi irány
alatt a földrajzi északi iránytól legfeljebb 45 °-kal való eltérést is érteni kell . "

Indokolá s

1. A módosító javaslat értelmében a 30 millió forint forgalmi értéket meg nem halad ó
lakóingatlanokra egy alacsonyabb, 0,25 %-os adómérték vonatkozna .

2. A módosító javaslat lehetővé teszi az adókedvezmény igénybe vételét akkor is, amikor a z
adóalany az Áfa törvény szerinti fordított adózásra köteles, vagy számára egyszer űsített
számlát állítottak ki, azaz akkor, ha a kiállított számlában Áfa összeg nem szerepel .

3-5. Az indítvány – a 30 millió forintot el nem érő lakóingatlan általános mentessége helyett –
csak azt az adóalanyt teszi mentessé egyfel ől, akinek lakása a lakcímbejelentés szabályai
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szerint és ténylegesen is lakóhelyéül szolgál . Ha az adóalanynak több lakása vagy üdül ője
van, akkor az indítvány szerint ezek közül egy darab utáni adó alól szintén mentességet élve z
az adóalany, feltéve, hogy a lakóingatlan (lakás vagy üdül ő) forgalmi értéke a 15 millió
forintot nem éri el . Mindezzel összefüggésben szükséges a bevallás-benyújtásra vonatkoz ó
szabályok korrekciója is .

6. A tételes egészségügyi hozzájárulás megszüntetésével összefügg ő törvénymódosításokat
fogalmazza meg .

7. Szövegpontosítás .

8. A módosító javaslat pontosítja a számozást és a bels ő hivatkozásokat a Javaslat 2 . számú
mellékletében .

Budapest, 2009 . június 16 .
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