
Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

faj a

oG .r61 4:6

2009 OKT 27,

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1 )

bekezdése alapján az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi . . . törvénnyel és

a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/10676. számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 136. §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

136 . f Az Itv . e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével - a hatályba lépésüket követ ően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon a z
állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kel l
alkalmazni .

(2) Az Itv . e törvénnyel megállapított 17/B . §-át azokban az illetékügyekben is alkalmazn i
kell, melyekben az illetékalap kedvezmény feltételeként vállalt hároméves határid ő 2010 .
január 1-jén még nem telt le .

(3) Az e törvény hatályba lépésének napja és 2012 . december 31 . között – az
illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül – illetékkiszabásra bejelentett
ügyekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan gépjárműnek ,
pótkocsinak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében
történő megszerzése, mely a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, ésa
tulajdonjog a lízingszerz ődés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra.

Indokolá s

A módosító javaslat rögzíti, hogy az Itv. e törvény által megállapított 17/B . §-át – mely a
meglévő az illetékalap kedvezményt harmonizálja az egyéni vállalkozás új szabályaival –
azon vagyonszerz ők esetében is alkalmazni kell, akik 2010 . január He elő tt vették igénybe az
egyéni kisvállalkozói vagyoni öröklésére illetve ajándékozására vonatkozó illetékalap -
kedvezményt, és ez ennek feltételeként vállat 3 éves határid ő 2010. január 1-jén még nem járt



le . Ez azt jelenti, hogy az érintett adózói körnek sem kell külön igazolnia azt, hogy folytatja a z
egyéni vállalkozói tevékenységet (ezt az állami adóhatóság ellenőrzi) .

A módosító javaslat lehetővé teszi továbbá, hogy gépjárművek, pótkocsik ún . visszlízing-
szerződés keretében történ ő szerzése esetén a lízingbevevőt ne terhelje visszterhes
vagyonátruházási illetékkötelezettség.

Budapest, 2009 . október 27 .

Podolák Györ
elnök

2


	page 1
	page 2

