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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 cégró7 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 93. §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

93. § (1) Az Itv. 11 . §-ának (2) bekezdésében az „ajándékozást az állami” szövegrész
helyébe az „ajándékozást a 17. ' (1) bekezdésének c), k), l) és m) pontja alá es ő ügylete k
kivételével az állami” szövegrész, 26. §-a (1) bekezdésének p) pontjában az „ a külön
jogszabály alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadot t
regisztrációs igazolással rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végz ő magánszemély
termőföldvásárlása” szövegrész helyébe a „termőföldnek a külön jogszabály alapján a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs igazolássa l
rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély általi, visszteher ellenébe n
történőmegszerzése” szövegrész lép.

(2) A Gjt. 17/D. §-ának c) pontjában „a személygépkocsi-kereskedelemmel”szövegrész
helyébe „a személygépkocsi kereskedelemmel, pénzügyi lízingtevékenységgel, hitelintézeti
tevékenységgel”szövegrész,a „szerzett be,”szövegrész helyébea „szerzett be, illetv e
hitelezési veszteség mérséklése céljából - tényleges használatbavétel nélkül - vett vissza, ”
szövegrész lép .

Indokolá s

A módosító javaslat biztosítja, hogy azok a gépjárm űvek pénzügyi lízingbe adásával ,
hitelfinanszírozásával foglalkozó társaságok, amelyek a lízing- illetve hitelügylet
meghiúsulása okán „visszaveszik” az autót a lízingbe vevőtő l, ezen kényszerhelyzet miatt ne
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válhassanak a cégautóadó alanyává arra az id őszakra, míg az általuk használatba nem vet t
gépjárművet ismételten nem tudják értékesíteni, lízingbe adni .

Budapest, 2009 . október 27 .
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