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Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi . . . . törvénnyel és a
megtakarítások ösztönzésével összefüggőtörvénymódosításokról szóló T/10676. számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) – a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdés e
és 102. §-ának (1) bekezdése alapján – a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A Javaslat 89 . §-ának (3) bekezdése a következ ők szerint módosuljon :

„(3) E törvény 2 . §-27. §, 29. §-48. §-a, 50. §–52 . §-a, 54 . §–56. §, 59. §-a, 64 . § -
ának (2) bekezdése, 65 . §-ának (1) bekezdése, 66 . §–71 . §-a, 74 . §–78 . §-a, 80 . §-a, 88 .
§-a, 90. §-ának 1 ., 3–6. és 8–16 . pontja, 91 . §–93 . §-a, 94 . §-ának (2) bekezdése, 98 . §–
103 . §-a, 123 . §-a–126 . §-a, 128 . §–129 . §-a, 132. §, 133 . §-ának (1), (3), (5)–(6), (8) -
[(11)](10),	 (12) és [(13)–(14)](14)–(15) bekezdése, 134 . §-ának (1) bekezdése, 135 . §–
136. §-a, 138. §-a, 140. §–141 . §-a, 143 . §-ának (1) és (2) bekezdése, 146 . §-a és 1–5.
melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba . ”

2. A Javaslat 106 . §-ának 7. pontja a következők szerint módosuljon :

/A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló
2009 . évi LXXVII. törvény (a továbbiakban : Krtv.)/

„7. 18 . §-ában az Szja tv .

a) 46. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezésben a

„ d) a jövedelemszerzés helye szerint olyan államból származó jövedelmet, amellye l
nincs a Magyar Köztársaságnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye
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azzal, hogy az a)—d) pontokban "

szövegrész a

„d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély egyéni számláján
jóváírt adóköteles összeget, ha az egyéb jövedelemnek minősül,

e) a jövedelemszerzés helye szerint olyan államból származó jövedelmet, amellye l
nincs a Magyar Köztársaságnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye

azzal, hogy az a)—e) pontokban ”

szöveggel ;

b)	 46.§-ának (4) bekezdését megállapító	 rendelkezésbena„számlaadásra
kötelezett	 magánszemély”	 szövegrész	 a	 „nem	 egyéni	 vállalkozóként,	 nem
mezőgazdaságiőstermelőként számlaadásra kötelezett magánszemély”szöveggel ;

c)	 48 . §-ának (3) bekezdésében a„Ha a családi kedvezményre több magánszemély
jogosult, akkor a jogosultak a (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot” szövegrész
az „Amagánszemély adójóváírás, családi kedvezmény érvényesítésére, súlyosa n
fogyatékos állapotra vonatkozó nyilatkozatot rendszeres bevételeinek kifizet ője számára
adhat. Ha a családi kedvezményre több magánszemély _jogosult, akkor a jogosultaka
családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot”szöveggel ;

[b)jd)48 . §-a (4) bekezdésének b) pontját megállapító rendelkezésben az „ utóbb—
neki felróható okból	 — az adóbevallása/munkáltatói adómegállapítása szerint bejizetés i
különbözet mutatkozik” szövegrész az „ utóbb —neki felróható okból (ideértve az
a) pontban említett esetet is)	 — befizetési különbözet mutatkozik” szöveggel ;

e)	 49.§-ának(12)bekezdését megállapító rendelkezés felvezet ő szövegébena
„ csökkentve”szövegrésza , rendszeres bevétel esetén csökkentve a ma! ánszemél
adóelőleg-nyilatkozata 	 alapján"	 szöveggel ;	 a	 (15)	 bekezdést	 megállapító
rendelkezésbena„csökkentve az adóévben korábban már megállapított adóelőleg(ek)
összegével”szövegrésza„csökkentve

a) a családi kedvezményre jogosult magánszemélyt az adott jogosultsági hónapra
megillető családi kedvezménnyel;

b) a súlyosan fogyatékos m Bánszemélynél az erről szóló igazolás alapjána
kgyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta a
személyi kedvezménnyel .

c) az adóévben korábban már megállapított adóel őleg(ek) összegével ”

szöveggel ;

. j)	 49.§-a	 (12)	 bekezdésének	 b)	 pontját	 megállapító	 rendelkezésben	 a
„kedvezménnyel, feltéve, hogy a családi pótlékra jogosult a kifizetés (a juttatás)
időpon fáig megadott adóel őleg-nyilatkozatában kérte a családi kedvezménynek az
adóelőleg megállapításnál történő érvényesítését”szövegrésza,kedvezménnyel "
szöveggel ;

/lép hatályba./

3. A Javaslat 106 . §-ának 8. pontja a következők szerint módosuljon :

/A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló
2009. évi I.,XXVII törvény (a továbbiakban : Krtv.)/

„8 . 22 . §-ában az Szja tv .
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a)'70 . §-ának (5) bekezdését megállapító rendelkezésben [az „a minimálbért eléri ”
szövegrész az „a minimálbért eléri, és — az a) pont szerinti rendelkezés alkalmazása
esetén — a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen e § szerinti bevétele az
adóévben más juttatótól nem volt” szöveggel]	 a ,feltéve, hogy a magánszemélya
juttatóval legalább heti 36 órai munkavégzéssel járó munkaviszonyban áll, vagya
magánszemélyt a juttatótól — munkaviszony alapján — pénzben megillető havi jövedelem
a minimálbért eléri, továbbá feltéve, hogy a juttató a hozzájárulást havonta vagy több
hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben "
szövegrésza

„c)a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagfa részére a
szövetkezetekről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően az adóévben természetben
adott — egyébként adóköteles — juttatás együttes értékéből személyenként a minimálbér
havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rés z

az a) pont szerinti esetben akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adot t
jogcímen az a) pont szerinti bevétele az adóévben más juttatótól nem volt, tovább á
akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta vagy — az adott hónapokra vonatkoz ó
összegek közlésével — több hónapra el őre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapr a
utalja át egy összegben, azzal, hogy

1. a juttatás a magánszemélynél a közölt összegeknek megfelel ő hónap(ok) szerinti
bevétel;

2. a juttató az I. pont figyelembevételével megállapított adót a közölt összegekne k
megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok szerint és mértékkel, el őre történő
utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás
hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg ”

szöveggel ;

b)71 . §-ának(2)bekezdését megállapító rendelkezésbena „nyilatkozatát, azzal,
hogy ha az adott juttatás nem felel meg a vonatkozó rendelkezésben foglalt
eltételeknek és/va m ha az ott me : határozott értékhatárt me halad'a — a me halad ó

rész tekintetében — a 69. § szerinti olyan adóköteles természetbeni juttatásnak minősül,
amelyre vonatkozóan az említett § "1) bekezdésének dl és e) pontját nem kel l
alkalmazni"szövegrésza „nyilatkozatát. Ha az adott juttatás megfelel a vonatkozó
rendelkezésben foglalt feltételeknek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja, a
meghaladó rész olyan adóköteles 	 természetbeni juttatásnak minősül,	 amelyre
vonatkozóan a 69 . § (1) bekezdésének d) éselpontját nem kell alkalmazni, egyéb
esetben bármely feltétel hiányában a 69 . § rendelkezései az irányadók”szöveggel ;

/lép hatályba./

4. A Javaslat 106 . §-a a következő új 9. ponttal egészüljön ki, egyidej űleg a további
pontok számozása értelemszerűen módosuljon :

/A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szól ó
2009. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban : Krtv.)/

„9 .23 .§-ában az Szja tv.73 .§-ának(7)bekezdését megállapító rendelkezésben az
„a Magyar Állam, az államháztartás alrendszerei vagy a Magyar Nemzeti Bank álta l
fizetett, jóváírt kamatjövedelemre”szövegrésza„a Magyar Állam, az államháztartás
alrendszere, a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zártkörűen működő Részvénytársaság,a
Magyar Fejlesztési Bank Zártkör űen működő Részvénytársaság, a Magma Export-
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Import Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság, a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen működő Részvénytársaság vagy a Magyar Nemzeti Bank által fizetett ,
jóváírt kamatjövedelemre"szöveggel ,

/lép hatályba./

5. A Javaslat 131 . §-a következő új 2. és 3. pontokkal egészüljön ki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszerűen módosuljon :

/Nem lép hatályba a Krtv./

„2 . 18 . §-ában az Szja tv. 49. §-a (12) bekezdéséneka)pontját megállapító
rendelkezésben az „a magánszemélynek az adójóváírás figyelembevételére 	 tett
nyilatkozata alapján”szövegrész ,

3 . 21 . §-ának (2) bekezdése ;”

6. A Javaslat 133 . §-a következ ő új (11) bekezdéssel egészüljön ki, egyidejűleg a
további bekezdések számozása értelemszerűen módosuljon :

„(11) Amennyiben a munkáltató 2009 . évben 2010-re vonatkozóan (előre) utal át
önkéntes kölcsönös biztosító . énztári munkáltatói hozzá' árulást a 2010-re vonatkozó
juttatás adókötelezettségére az Szja tv . 2010 . január 1-től hatályos rendelkezéseit kel l
alkalmazni .

Indokolá s

A I. és 6 . pontokhoz :
A Javaslat egyértelművé teszi, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba történő
munkáltatói hozzájárulásokra vonatkozó változó szabályokat az átmeneti időszakban
miként kell alkalmazni .

A 2. és 5. pontokhoz :
A Javaslat egyértelm űvé teszi, hogy az adókedvezmények a magánszemély nyilatkozat a
alapján a rendszeres jövedelem adóelő legének meghatározásánál vehetők figyelembe . A
Javaslat továbbá szövegpontosítást is tartalmaz, a hatályos Szja tv . szerint ugyanis nem
kérhet munkáltatói adómegállapítást az, aki adóelőleg-különbözet miatt 12 százaléko s
adó fizetésére kötelezett . Ezért szükséges az adóelő leg-nyilatkozat tartalmára vonatkoz ó
szabályok korrigálása .

A 3. ponthoz:
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009 .
évi LXXVII . törvény a szövetkezeti törvény közösségi alapra vonatkozó szabályainak
megfelelő pontosításával lehetővé tette azt, hogy a szövetkezetek a közösségi alapbó l
tagjaiknak nyújtott juttatásaik adó és járulékvonzataival is csökkenthessék a közösségi
alapot. Ugyanakkor megszűnt az alap terhére addig is csak csekély mértékben adhat ó
juttatások adómentesége . Várható, hogy erre a változásra — a magas közterhek miatt — a
szövetkezetek kényszerből az ilyen juttatások megszüntetésével reagálnak .

A Javaslat a kedvez őtlen hatás enyhítésére irányul . Várható, hogy így egy ésszerű
határon belül a szövetkezetek fenn tudják tartani eddigi juttatásaikat, s őt, ezáltal, ha
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ezeknek a juttatásoknak a megszüntetésére nem kényszerülnek, még a közterhekhez i s
hozzájárulnak .

A módosító javaslat egyidejűleg lehetővé teszi, hogy a munkáltató az önkénte s
kölcsönös pénztárba, illetőleg foglakoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalói számára is adhasson kedvezményese n
hozzájárulást, továbbá részletszabályokkal egészíti ki a rendelkezést arra vonatkozóan ,
hogy a juttatást mikor kell bevételnek tekinteni, illetve hogyan kell az adót megfizetni .

A Javaslat a kedvezményes adózású természetbeni juttatások feltételeinek meg nem
felelő juttatások esetében egyértelművé teszi, hogy az Szja tv. 69. §-ának valamennyi
rendelkezését alkalmazni kell .

A 4. ponthoz:
A Javaslat pontosítja, hogy mely szervezetek által fizetett, jóváírt kamatjövedelemr e
nem kell alkalmazni a Krtv .-ben elfogadott, a kamat, jogdíj, szolgáltatási díj adózására
vonatkozó rendelkezést .

Budapest, 2009 . október 27 .
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