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Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottságának

ajánlás a

a vagyonadóról szóló T/9818. számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelend ő a T/9818/30 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a vagyonadóról szóló, T/9818/30. számon beterjesztett

egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9818/31 . számú zárószavazás előtti

módosító javaslatot.

Az ajánlásban használt rövidítés :
Art. :

	

az adózás rendjérő l szóló 2003 . évi XCII. törvény
Gjt. :

	

a gépjárműadóról szóló 1991 . évi LXXXII. törvény
Ptk. :

	

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 . évi IV. törvény
Itv. :

	

az illetékekrő l szóló 1990 . évi XCIII. törvény

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 11. §-ának a következő módosítását javasolja:

"11 . Az adó évi mértéke az adóalap 30 millió forintot meg nem haladó része utá n
0,25 %, a 30 millió forint feletti, de 50 millió forintot meg nem haladó része után 0,35%, a z
adóalap fennmaradó része után 0,5%. "

Indokolás : Lásd a T/9818/31/1. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 14. § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(3) Mentes [a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint
létrejött és] a naptári év első napján bírósági nyilvántartásban lévő szakszervezet
tulajdonában álló üdülő, ha az üdül ő üzemeltetési időszakában rendelkezésre álló
vendégéjszakák (az üzemeltetési időszak napjainak száma és a szálláshelyek számána k
szorzata) legalább felét szakszervezeti tag vagy annak közeli hozzátartozója veszi igénybe . "

Indokolás : Lásd a T/9818/31/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 32 . §-ának a következő módosítását javasolja:

"32. § Az adó alapja a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetet t
teljesítménye kilowattban kifejezve . Ha a hatósági nyilvántartásban a személygépkocsi
teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal
kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kel l
kerekíteni . Hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi esetén az adó alapjaa
személygépkocsi műszaki adatait tartalmazó hatósági okiratban szereplő teljesítmény
kilowattban kifejezve ."

Indokolás : Lásd a T/9818/31/3. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :- az Alkotmányügyi biz . támogatja

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 38. §-ában az Art. 33. § (11)-(12)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

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

"(11) Bevallást kell benyújtani arról a lakóingatlanról is, amely után egyes nagy érték ű
vagyontárgyakat terhelő adó fizetési kötelezettség nem keletkezik, azonban az egyes nag y
értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény szerinti számított értéke – az
[vagyonadóról] egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény 14. § (1 )
bekezdésének a) pontja szerinti mentesség esetén – a 30 millió forintot – az [vagyonadóról]
egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény 14. (1) bekezdésének b )
pontja szerinti mentesség esetén – a 15 millió forintot eléri .
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(12) Nem köteles az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról bevallás t
benyújtani az az adóalany, akit teljes személyes mentesség illet meg, továbbá nem kel l
bevallást adni — a (11) bekezdés szerinti esetet kivéve — arról a lakóingatlanról, vízi járm űrő l ,
légi járműről, nagyteljesítményű személygépkocsiról, amely után adófizetési kötelezettség
nem áll fenn."

Indokolás : Lásd a T/9818/31/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 41. §-ában az Art. 1. számú melléklet I.B)12.
alpont c) és g) pontjának a következő módosítását javasolja :

/41 . § Az Art. 1 . számú melléklet I./B)/2. alpontja helyébe a következ ő új 2. alpont

„ 2. Az éves adóbevallás határidői/

"a) A havi, illetőleg évközi adóbevallásra nem kötelezett adózónak — a b)-g)
pontokban meghatározott kivételekkel —

az adóévet követő év február 25-éig,

b) a magánszemélyek jövedelemadójáról a vállalkozási tevékenységet nem folytató
magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezet t

az adóévet követő év május 20-áig,

c) az [magánszemélyek] egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó[já]ról a
vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi ad ó
fizetésére nem kötelezett

az adóév május 20-áig ,

d) a társasági adóelőleg-kiegészítés összegéről
a tárgyév utolsó hónapjának 20 . napjáig

e) a társasági adóról, az osztalékadóró l
az adóévet követő év május 31-éig

f) a nem magánszemély adózóknak az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő
adóról

az adóév május 31-éig

g) az egyszerűsített vállalkozói adóalany, továbbá az egyéni vállalkozó adóalany az
egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó[já]ról a rájuk irányadó személyi
jövedelemadó, illetve eva bevallási határidőnek megfelelően

az adóév február 25-éig, illetve május 31-éi g

kell bevallást benyújtani . "

lép :
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Indokolás : Lásd a T/9818/31/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2009 . június 29 .

Dr. Csiha Judit s.k . ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

és ügyrendi bizottság elnöke
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