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

bekezdése alapján az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégró7 szóló 2009. évi . . . törvénnyel és

a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/10676 . számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 22 . § (1) bekezdésében a Tao. 4.

§ 11. pontja b) alpontját megállapító rendelkezésnek az alábbi módosításátjavasolja :

/E törvény alkalmazásában/

11 . ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társasá g
adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföld i
illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban : részesedéssel rendelkező) van, és a külföldi
társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adóna k
megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett
fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett
hányadosa nem éri el a 19. § (1) bekezdésében előírt mérték kétharmadát vagy a külföldi
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár
eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye ,
illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van ,
amellyel a Magyar Köztársaságnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére
és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy/

„b) befektetői tevékenységnek min ősül a [számvitelről szóló törvény szerinti] tulajdoni

részesedést jelentő tartósbefektetés,. [és] a hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír,	 valamint az
adott államban a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeleté t
ellátó hatóság által felügyelt illetve engedélyezett alapban, társaságban vagy egyéb
szervezetben lévő eszköz (jog)megszerzése,[és] tartása és elidegenítése [, ha az a
beszámolóban a befektetett pénzügyi eszközök között van kimutatva] ;”



2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 23 . §-ának az alábbi új (3)
bekezdéssel történő kiejzészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §
további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„(3) A Tao. 16. §-ának (15) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(15) Ha a jogutód, illetve az átvevő társaságkülföldi illetőségű , akkor a (9)–(14) bekezdé s
előírásait a külföldi illetőségű által külföldi vállalkozóként belföldi telephelyen folytatot t
tevékenységhez ténylegesen kapcsolódó eszközökre, forrásokra lehet alkalmazni .”

3. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 28. §-ában a Tao. 29/J. § (1)-(2)
bekezdéseit megállapító rendelkezésnek az alábbi módosítását javasolja:

/28. § A Tao . a következő 29/J. §-sal egészül ki :/

„29/J . § (1) Az adózónak nem kell a 22/B . (15) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ha
a 22/B. § (9) bekezdésében előírt feltételeket a 2009. adóévben vagy a 2009. és 2010.
adóévben nem teljesíti, de [e két adóévben] ezen adóév(ek)ben nem vesz igénybe a 22/B . §
alapján adókedvezményt és átlagos állományi létszáma vagy bérköltsége nem csökken a
beruházás megkezdését megel őző adóévben foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége alá. E
rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy az adózó a 2009 . adóévérő l szóló adóbevallásának
esedékességéig bejelenti a pénzügyminiszterne k

a) határozattal engedélyezett fejlesztési adókedvezmény esetében a határozat számát ,

b) más esetben a bejelentés időpontját (év, hónap, nap) és a beruházás helyét .

A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazó adózónál a 22/B . § (6) és (9) bekezdéseiben
előírt idő tartamba nem kell [a 2009. és 2010. adóévet] beszámítani azt az adóévet, amelyben
az adózó nem vett igénybe adókedvezményt . ”

4. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 29. §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

29 . § A Tao. 31 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) E törvény 22/B . (1) bekezdésének j) pontja,	 valamint (9) és (14) bekezdése a
Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piacca l
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008 .
augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214 ., 2008 . 08 . 09 ., 3-47 . o .) hatálya
alá tartozó regionális beruházási támogatási programnak minősül .”

5. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 134. §-ának az alábbi
módosításátjavasolja :

134. § (1) E törvénynek a Tao .-t módosító rendelkezéseit – a (2)-(4) bekezdésben foglaltak
kivételével – első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni .
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(2) E törvény 24 . §-ával megállapított Tao . 17. §-a (libekezdésének rendelkezését els ő
ízben a 2009. adóévi veszteségelhatárolásra kell alkalmazni, akkor is, ha az adózó adóév e
eltér a na s tári évtől továbbá az e törvén 124 . -ának 3 . • ont' óval hatál on kívül hel ezett

Tao. 17.§-ának (8) bekezdését már a 2009 . adóévi negatív adóalapra sem kell alkalmazni .

(3) E törvény 27. §-ával megállapított Tao . fejlesztési adókedvezményre vonatkozó
előírásait a 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelemre, bejelentésre és az eze k
alapján érvényesített adókedvezményre lehet alkalmazni, illetve az e törvény 124 . §-ának 4 .
pontjával hatályon kívül helyezett Tao . 22/B § (11) bekezdését a 2009 . december 31-ét
követően	 benyújtott	 kérelemre,	 bejelentésre	 és	 az	 ezek	 alapján	 érvényesített
adókedvezményre már nem lehet alkalmazni .

[(2)] (AL E törvény 28. §-ával megállapított Tao .-t módosító rendelkezéseket első ízben a
2009. adóévi adókötelezettségre lehet alkalmazni .

6. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 3. számú mellékletének az alább i
új 1-2. pontokkal történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a
melléklet további pontjainak számozása értelemszerűen változik) :

,,I . A Tao. 3 . számú melléklete A) fejezetének 9 . pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/A 8.

	

1 bekezdés d ont'ának alkalmazásában nem a vállalkozási tevéken s é
érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak min ősül különösen :/

„9. az a költség, ráfordítás, amely ellenőrzött külföldi társaság részére juttatott ellenérték
következtében merült fel, kivéve, ha az adózó bizonyítja, hogy a költség, a ráfordítá s
vállalkozási tevékenységét szolgálja, figyelemmel a 13 . pontban foglaltakrais ;'

2. A Tao . 3 . számú melléklete A) fejezete a következ ő 13. ponttal egészül ki :

/A 8. ' (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenysé g
érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak min ősül különösen :/

„13 . az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen
átadott • énzeszköz a térítés nélkül átadott eszköz kön szerinti értéke az adózó álta l
ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás elő tti eredmény terhére elszámolt
összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valaminte
juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás olyan
államban illetőséggel rendelkező külföldi személy részére történik, amely állam és a Magya r
Köztársaság között nincs hatályos egyezmény a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- é s
vagyonadók területén vagy a juttatás ellenőrzött külföldi társaság részére történik vagy a z
adózó nem rendelkezik a juttatásban részesül ő nyilatkozatával, amely szerint a juttatá s
adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem les z
negatív, amelyet a beszámolója elkészítését követően azzal igazol .'
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7. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklete 2. pontjának
az elhazvását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a melléklet tovább i
pontjainak számozása értelemszerűen változik) :

(2. A Tao. 3. számú mellékletének B) fejezete a következ ő 15. ponttal egészül ki :

M 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében
felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen :/

„15. az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás ,
véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a z
adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás el őtti eredmény
terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülés i
értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általáno s
forgalmi adó, kivéve, ha a juttatás ellen őrzött külföldi társaság részére történik.” ]

Indokolá s

1. A javaslat az átláthatóan működő és hatóság által felügyelt különböző alapokban ,
társaságokban lévő jogokat megtestesítő megtakarításokat is befektetésként kezeli . Ennek
alapján ezek tartása és elidegenítése révén szerzett bevétel alapján is megállapítható a valódi
gazdasági jelenlét .

2. A javaslat szerint a kedvezményezett átalakulásra, kedvezményezett eszközátruházásra
vonatkozó „adóhalasztással” — ha a jogutód, illetve az átvev ő társaság külföldi - csak a
belföldi telephelyen maradó eszközök vonatkozásban lehet élni, összhangban az irányelvvel .

3. A Javaslat a fejlesztési adókedvezményre vonatkozóan megfogalmazott átmeneti enyhítést ,
(amely szerint, ha az adózó az említett két adóévben nem teljesíti a létszám vagy a bérköltsé g
növelési feltételt, akkor — feltéve, hogy adókedvezményt sem vesz igénybe és létszámát ,
bérköltségét a beruházás megkezdésének évéhez mérve nem csökkenti — nem veszíti el a jogo t
az adókedvezményre) arra az esetre is vonatkoztatja, ha az adózó csak 2009-ben nem teljesít i
a létszám vagy a bérköltség növelési feltételt .

4. A Tao. 31 . §-a rendelkezésében szükséges annak a megfogalmazása, hogy a
csoportmentességi rendelet mely rendelkezésének felel meg a jogharmonizáció, és ezt kel l
alkalmazni a három adóévi adat átlagaként meghatározott bázis létszám és bérköltsé g
meghatározásra is .

5. A javaslat szerint az ellenőrzött külföldi társaság részére fizetett ellenérték főszabály szerint
nem elismert, csak akkor, ha az adózó bizonyítja, hogy a költség, ráfordítás az adóz ó
vállalkozási tevékenységét szolgálja .
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6. A javaslat azt rögzíti, hogy a fejlesztési adókedvezményt érint ő megváltozott el ő írásokat a
2010-től benyújtott kérelemre, bejelentésre kell alkalmazni, a korábbi kérelem, bejelenté s
alapján szerzett jog érvényesítését a módosítás nem érinti .

Budapest, 2009 . október 27 .

Podolák Györ
elnök
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