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Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi . . . . törvénnyel és a
megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/10676 . számú
törvényjavaslathoz – a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdés e
alapján – a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 89 . §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(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 ,
12[3]5 . §-a– 12[6]8. §-a, 1(28]30 . §–1[29]31 . §-a, 13[2]4. §, 13[3]5 . §-ának (1), (3), (5)–
(6), (8)–(11) és (13)–(14) bekezdése, 13[4]6 . §-ának (1) bekezdése, 13[5]7 . §–13[6]8 . §-a,
1(38]40. §-a, 14[0]2 . §–14[1]3 . §-a, 14[3]5 . §-ának (1) és (2) bekezdése, 14[6]8 . §-a és 1–
5. melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba .”

2. A törvényjavaslat a következ ő új 111-112. §-sal egészül ki, egyidejűleg a tovább i
szakaszok számozása értelemszerűen módosul :

„111 . § (1) A Krtv. 72. §-ának (1) bekezdésével megállapított Itv. 23/A. §-ának (1 )
bekezdése a következő szöveggel lép hatályba :



„23/A .	 (1) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke az ingatlan -
terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2%-a, ha a vagyonszerző

a)	 olyan,	 ingatlanok	 tulajdonfogának	 értékesítését	 (a	 továbbiakban :
ingatlanforgalmazást) végz ő vállalkozó, amelynek el őző adóévi nettó árbevétele
legalább 50%-ban e tevékenységbő l származott, vag y
b Pénzü

	

Szervezetek Állami Felü • elete által kiadott en edél ala. án . énzü
lízinget folytató vállalkozó

és legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az
ingatlant az illetékkiszabásra történ ő bejelentéstő l számított két éven belül eladja, illetve a
futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzüdvi lízingbe adja .”

(2) A Krtv . 72.§-ának (2) bekezdésével megállapított Itv . 23/A. §-ának (4) bekezdésea
következő szöveggel lép hatályba :
„(4) Az ingatlanforgalmazást az illetékkötelezettség keletkezésének adóévében kezdő
vállalkozó az (1) bekezdésben meghatározott célú ingatlanvásárlás esetén az ot t
meghatározott mértékű illetéket fizeti, ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
nyilatkozatban	 vállalja,	 hogy az adóév nettó árbevételének	 legalább	 50%-a
ingatlanforgalmazásból fog származni . Amennyiben a nettó árbevétel megoszlásár a
vonatkozó vállalás nem teljesül, az állami adóhatóság a vagyonszerzés után a 19 .	 (1 )
bekezdés, illetve a 21 . § (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés
szerinti illeték különbözetét a vállalkozó terhére 50%-kal növelten meag'llapítja.A
vállalás meghiúsulásának tényét a vállalkozó az adóévet követ ő hatodik hónap 15 . napfáig
köteles bejelenteni . Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében megállapítja, hogya
vagyonszerző nettó árbevétel megoszlásra vonatkozó vállalása nem teljesült, 	 a
vagyonszerzésre a 19. (1) bekezdése illetve a 21 . § (1) bekezdése alapján egyébként
fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét a
vállalkozó terhére pótlólag előírja . ”

112 .	 (1) A Krtv. 73 . §-ának (1) bekezdése által megállapított Itv . 26. §-a (1 )
bekezdésének 1) pontja az alábbi szöveggel lép hatályba :

„(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól :)
l) gépjármű pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése melynek előző
adóévi nettó árbevételének le • alább 50%-a é . 'árművek és . ótkocsik értékesítéséből
származott (gépjármű-forgalmazó), továbbá Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet e
által nyilvántartásba vett pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése ;”

(2) A Krtv. 73 . §-ának (2) bekezdése által megállapított Itv . 26. §-a (10) bekezdése az
alábbi szöveggel lép hatályba :

„(10) Az (1) bekezdés l) pontja szerinti mentességre jogosult gépjármű-forgalmazó
adóévente nyilatkozik az állami adóhatóságnál arról, hogy az el őző adóévi nettó
árbevételének megoszlása alapján e § alkalmazásában gépjármű-forgalmazónak minősü l
azzal, hogy

a)ha a nyilatkozattételre az adóév hatodik hónapjának 1 . napja előtt kerül sor,a
vagyonszerzőnek arról kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevételének megoszlás a
alapján	 előreláthatólag	 gépjármű-forgalmazónak	 minősül .	 Amennyiben	 a
nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy azt az adóév hatodik hónapjának 15 .
napjáig bejelenti az állami adóhatóságnak, amely a meg nem fizetett illetéket 50% -
kal növelten a vagyonszerző terhére pótlólag el ő írja. Ha az állami adóhatóság



adóellenőrzés keretében állapítja meg, hogy a vagyonszerző valótlan nyilatkozato t
tett, a valótlan nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét a vállalkozó
terhére pótlólag el őírja ,
b) a gépjármű-forgalmazást a nyilatkozattétel adóévében kezd ő vállalkozó arról
nyilatkozhat, hogy nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárm ű-forgalmazásból
fog származni . Amennyiben a nettó árbevétel megoszlására vonatkozó vállalás ne m
teljesül, akkor az állami adóhatóság a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illetéke t
a vállalkozó terhére 50%-kal növelten megállapítja . A vállalás meghiúsulásának
tényét a vállalkozó az adóévet követ ő hatodik hónap 15 . napjáig köteles bejelenteni .
Ha az állami adóhatóság adóellen őrzés keretében megállapítja, hogy a vagyonszerz ő
vállalása nem teljesült, a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét a
vagyonszerző terhére pótlólag el ő írja."

Indokolás

A módosító javaslat lehetővé teszi, hogy az un . forgalmazási célú illetékkedvezményt, illetv e
mentességet minden olyan vállalkozó igénybe vegye, mely pénzügyi lízingtevékenységet i s
végez, függetlenül e tevékenységnek a teljes tevékenységéhez viszonyított arányától .

Budapest, 2009 . október 27 .
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