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Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Katona Béla úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

T/10676/

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégró7 szóló 2009 . évi . . . . törvénnyel és a
megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/10676 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) – a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése
és 102. §-ának (1) bekezdése alapján – a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A Javaslat 2 . §-a a következő (1) bekezdéssel egészüljön ki, egyidejű leg a további
bekezdések számozása értelemszerűen módosuljon :

„(1) Az Szja tv. 3. §-ának 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvén alkalmazásában az e 	 es fogalmak jelentése a következő:/

„9.Szokásos piaci érték:az az ellenérték (a továbbiakban ideértve a kamatot és a
tevékenység piaci viszonyoknak megfelelő díj azását is), amelyet független fele k
összehasonlítható	 körülmények	 esetén	 egymás	 között	 érvényesítenek,	 vagy
érvényesítenének. Nem független felek között a szokásos piaci értéket a következő
módszerek valamelyikével kell meghatározni :

a) az az ellenérték (ár, kamat, járandóság), amelyet független felek alkalmaznak a z
összehasonlítható	 termék,	 szolgáltatás	 értékesítésekor,	 vagy	 összehasonlítható
tevékenység esetén a gazdaságilag összehasonlítható piacon (összehasonlító módszer) ;

b) a terméknek, szolgáltatásnak független fél felé, változatlan formában történ ő
értékesítése során alkalmazott ellenérték (ár), csökkentve a viszonteladó költségeivel é s
a szokásos haszonnal (viszonteladási árak módszere) ;

c) a termék, a szolgáltatás közvetlen önköltsége, növelve a szokásos haszonna l
(költség és jövedelem módszer) ;

d) egyéb módszerrel megállapított érték, ha a szokásos piaci érték az a)-c) pon t
szerinti módszerek egyikével sem határozható meg ;
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azzal, hogy szokásos haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenysége t
végző független felek összehasonlítható körülmények között elérnek ;

e)személyes közreműködő i, egyéni vállalkozói tevékenység esetében választhat ó
továbbá

ea)az az ellenérték, amely — a személyes közreműködő , az egyéni vállalkozó
képzettségét, szakmai gyakorlatát, tevékenységének többféleségét, fő-, kiegészítő- vagy
másodállás jellegét, a ráfordított vagy kieső időt (pl. betegség, hatósági intézkedé s
miatt) stb . figyelembe véve — a tevékenység folytatásának adott térségében, adot t
körülményei között,	 hasonló munkakörben az adott	 színvonalú,	 terjedelmű
tevékenységet folytató munkavállalót megilleti vagy megilletné ;

vagy

eb)a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó által elért bevételb ől a személyes
közreműködő(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek, a szokáso s
vállalkozói haszon, valamint társas vállalkozás esetében a személyes közrem űködőnek
nem minősülő személyeket megillet ő részesedés levonásával meghatározott összeg és a
ea)pontban említett körülmények figyelembevételével megállapított járandóság ,

vagy
ec)a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó által elért bevételb ől a személyes

közreműködő(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek, valamint
társas vállalkozás esetében a személyes közreműködőnek nem minősülő személyeket
megillető részesedés levonásával meghatározott összeg 80 százaléka ésaea)pontban
említett körülmények figyelembevételével megállapított járandóság,

azzal, hogy szokásos vállalkozói haszon az a haszon, amelyet összehasonlíthat ó
tevékenységet végző független felek összehasonlítható körülmények között elérnek .,
figyelembe véve a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó piaci helyzetét, kockázatait ,
versenyképességét, 	 eredményességét,	 működési	 feltételeit	 (kezdés,	 szünetelés ,
megszűnés, elemi kár, hatósági intézkedés stb .) ."

2. A Javaslat 5 . §-a a következ ők szerint módosuljon :

„5. Az Szja tv. 16. §-a a következő (7)—[(8)](9) bekezdésekkel egészül ki :

„(7) Az (5) bekezdésben említett, a vállalkozói osztalékalapból megállapítot t
jövedelemnek minősül a 49/B. §-ának (1)—(2) bekezdésében említett vállalkozó i
bevételnek a vállalkozói költséget, valamint a § (6) bekezdése szerinti levonásokat ,
(7) bekezdése szerint az adóévben elszámolt, a korábbi években elhatárolt vesztesége t
meghaladó része, csökkentv e

a) a 49/B . §-ának (8) bekezdésének rendelkezése alapján a külföldi telephelynek
betudható vállalkozói adóalappal ,

b) a 49/B. §-ának (18) bekezdésének a)—b) pontja szerint megállapított adóval ,

c) a 49/C. § (6) bekezdésének d) pontja szerinti összeggel .

(8) Az egyéni vállalkozó a tevékenységére jellemző keresetének meghatározásánál
figyelembe vett körülményekrő l, szempontokról feljegyzést készít, amelyet az adózássa l
összefi ő iratok részeként kezel és az adó utóla os me álla ításához való ' o
elévüléséig megőriz .
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[(8)](9) Az (5)[–(7)]O bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az egyéni
vállalkozó az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint i
kötelezettséget teljesít . "

3. A Javaslat 90 . §-ának 1 . pontja maradjon el,egyidejűleg a további bekezdések
számozása értelemszerűen módosuljon :

/Az Szja tv. /

„[1.3. §-ának 9. pontjában a „kamatot is” szövegrész helyébe a „kamatot, a
tevékenység díját is” szövegrész ;] ”

/lép ./

4. A Javaslat 107 . §-a következők szerint módosuljon :

„107. § A Krtv. 8 . §-ában az Szja tv . 25. §-át megállapító rendelkezés a következ ő
(7)–(8) bekezdés[sel]ekkel kiegészülve lép hatályba :

„(7) Az adó utólagos megállapításához való _jog elévüléséig tartó meg őrzési
kötelezettséggel

a) a társas vállalkozás a személyes közreműködő tevékenységére jellemző
keresetének meghatározásánál figyelembe vett körülményekrő l, szempontokról ;

b) több	 társas	 vállalkozásban	 személyes	 közreműködő ,	 illetve	 személyes
közreműködőként és egyéni vállalkozóként is tevékenységet folytató magánszemél y
valamennyi tevékenységére jellemző keresetéről

feljegyzést készít, amelyet az adózással összefüggő iratok részeként kezel .

[(7)](_8_) Az (5)–[(6)](7) bekezdések rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a
személyes közreműködő az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerinti kötelezettséget teljesít . ”

Indokolás

A Javaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokró l
szóló 2009. évi LXXVII . törvény rendelkezéseinek módosításával és kiegészítésével a d
eligazítást a tevékenységekre jellemző kereset meghatározásához, megszüntetve ezzel
azt a jogbiztonságot sértő hiányosságot, hogy nincs az Szja tv .-ben olyan értelmező
szabály, definíció, amely alapján meg lehetne állapítani a tevékenységre jellemző
keresetet .

Budapest, 2009 . október 27 .
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