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2009 ®KT 2 7. Bizottsá i módosító javasla t

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 105. §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

105. § Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXL törvény
276. §-ának (1) bekezdésében a „bevétel 75%-ával, feltéve, hogy az adózó az így elszámol t
bevétel 50%-ának megfelelő összeget – legkésőbb 2009 . december 31 . napjáig – a Magyar
Allam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba (állampapírba) fekteti, é s
ezt az összeget az eredeti befektetés időpontjától számított 2 évig kizárólag az említett
értékpapírban tartja . Nem minősül a feltétel megsértésének, ha az adózó az értékpapí r
lejárata vagy cseréje esetén a befektetés összegét legfeljebb alkalmanként 15 napi g
bankszámlán vagy ügyfélszámlán tartja” szövegrész helyébe a „bevétel 75%-ával ”
szövegrész, a „legkésőbb 2009. december 31 . napjáig bevételként elszámolta” szövegrész
helyébe a „legkésőbb 2009. december 31 . napjáig bevételként elszámolta [és az így
megállapított jövedelem után az adót 2009. december 20. napjáig megfizette] ”
szövegrész, (2) bekezdésében a „részesedés 75%-ával, feltéve, hogy az adózó az íg y
elszámolt bevétel 50%-ának megfelel ő összeget – legkésőbb 2009 . december 31 . napjáig –
a Magyar Allam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba (állampapírba)
fekteti, és ezt az összeget az eredeti befektetés időpontjától számított 2 évig kizárólag az
említett értékpapírban tartja. Nem minősül a feltétel megsértésének, ha az adózó a z
értékpapír lejárata vagy cseréje esetén a befektetés összegét legfeljebb alkalmanként 1 5
napig bankszámlán vagy ügyfélszámlán tartja” szövegrész helyébe a „részesedés 75% -
ával” szövegrész, a „legkésőbb 2009 . december 31 . napjáig bevételként elszámolta ”
szövegrész helyébe a „legkésőbb 2009 . december 31 . napjáig bevételként elszámolta [és az
így megállapított különadó-alap alapján a különadót 2009. december 20. napjáig
megfizette]” szövegrész, (3) bekezdésében a „szerinti jövedelem után, feltéve, hogy a
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jövedelem 50%-ának megfelelő összeget – a jövedelem megszerzését követ ő 30 napon
belül, de legkés őbb 2009. december 31 . napjáig – a Magyar Állam által kibocsátott ,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba (állampapírba) fekteti, és ezt az összeget az eredeti
befektetés időpontjától számított 2 évig kizárólag az említett értékpapírban tartja. Nem
minősül a feltétel megsértésének, ha a magánszemély az értékpapír lejárata vagy cseréj e
esetén a befektetés összegét legfeljebb alkalmanként 15 napig bankszámlán vag y
ügyfélszámlán tartja. Az e bekezdés szerint befektetett jövedelmet a magánszemély az
adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallásában tájékoztató adatként kötele s
szerepeltetni. A fenti kedvezményt az adózó kizárólag abban az esetben veheti igénybe, h a
az ellenőrzött külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkés őbb
2009. december 31 . napjáig bevételként elszámolta" szövegrész helyébe a „szerinti
jövedelem után . A fenti kedvezményt a magánszemély kizárólag abban az esetben veheti
igénybe, ha a[ellenőrzött] külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmé t
legkésőbb 2009. december 31 . napjáig bevételként elszámolta[, és a magánszemély az
említett jövedelem előzőek szerint megállapított adóját 2009 . december 20. napjáig
megfizette, akkor is, ha egyébként arra az Szja tv . szerint ezen időpontnál később
lenne köteles]_” szövegrész lép, a (4) bekezdéséneka)pontjában az „amelyeket olya n
ellenőrzött külföldi (alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező) társaság”
szövegrész helyébe az „amelyeket olyan társaság”szövegész lép, a 277. §-ának (2)
bekezdésében„az adóhatóság ellenőrzési jogköre a nyilatkozat valóságtartalmának
megállapítására terjed ki.”szövegrész helyébe„az adóhatóság ellenőrzési jogkörea
nyilatkozatban szerepl ő , a 276.	 (1)-(3) bekezdései szerinti bevétel megszerzésének é s
elszámolásának megállapítására terjed ki .”szövegrész lép.

Indokolá s

A módosítás összhangba hozza a bevétel megszerzését és az adófizetést, illetve konkretizálj a
az ellenőrzés jogkörét .

Budapest, 2009 . október 27 .
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