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Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
T/581. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 31-32. §-ainak az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszer űen
változik) :

[31 . § A gépjárműadóról szóló 1991 . évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt . )
17/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„17/F. § A negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után a z
adóalany terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárm űadó.
Levonásra a negyedév azon hónapjaira jutó gépjárm űadó esetén van lehetőség,
amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó- és gépjárm űadó-kötelezettség
egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárm űadó fizetés i
kötelezettségének határidőben eleget tett .”

32. § A Gjt . a következő 19/A. §-sal egészül ki :

„19/A. § A Gjt. 2010. június 30-án hatályos 17/F. §-ában meghatározott
feltételekkel és mértékben levonható a 2010 . II . negyedévi cégautóadóból a nagy
teljesítményű személygépkocsik adója .” ]

2. A törvényjavaslat 33. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen
változik) :

[33 . Hatályát veszti az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhel ő adóról szóló
2009. évi LXXVIII. törvény (Nért.).]



3. A törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

36. § (1) Hatályát veszti az Art .

[1 . 26. § (3) bekezdés d) pontja ,
2. 33. §-ának (10) bekezdése,
3. 33. §-ának (12) bekezdése,
4. 35. §-ának (7) bekezdése,
5. 70 . § (1) bekezdésében a „az egyes nagyértékű vagyontárgyakat terhelő adó,”

szövegrész,
6.] 176. §-ának (14) bekezdése [,

7. 1 . számú mellékletének I/Általános rendelkezések/l . pont első mondatában az
„és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adójáról” szövegrész, valamint
hatodik mondatában az „és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adójáról”
szövegrész,

8. 1 . számú mellékletének IB/2. pont c) alpontja ,
9. 1 . számú mellékletének IB/2. pontf–h) alpontjai,
10. 2. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/3 . pont első mondatában

az „és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót” szövegrész, valamint
harmadik mondatában az „és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót”
szövegrész ,

11. 2. számú mellékletének I/Határid őW8. pontja] .

4. A törvényjavaslat 134. $ (3) bekezdésének az elhagyását javasoljuk:

[(3) A Nért. szerint adóköteles légi jármű, vízi jármű , nagy teljesítményű
személygépkocsi után 2010 . évre bevallott adó második részletét nem kel l
megfizetni. Ha az adózó az általa 2010. évre bevallott adó felénél többet fizetet t
meg, akkor a bevallott és a megfizetett adó különbözetét – az elévülési id őn belül –
legkorábban a III . Fejezet hatályba lépését követ ő naptól igényelheti vissza a z
állami adóhatóságtól.]

Indokolás

Az MSZP nem tartja elfogadhatónak, hogy amikor megadóztatják a minimálbért, é s
emelik az alacsony keresetűek adóját, még a luxusautók, a jachtok, a helikopterek és a
magánrepülők különadóját is eltörlik. Az igazságos társadalmakban a módosabba k
vállalják a nagyobb felel ősséget, nem pedig fordítva . A javaslat ezért a hatályos
szabályok fenntartását tartalmazza .
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A módosító javaslat szövegezési pontosítást is tartalmaz a törvényjavaslat bels ő
koherenciájának megőrzése, erősítése érdekében . A módosító javaslat pontjai közöt t
szoros tartalmi összefüggés van .

Budapest, 2010 július .6 .

Dr. Szekeres Imr e

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

r~1

To'básJózsef

	

Tukacs István

országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő

MSZP

	

MSZP

Burány Sándor

országgyűl képviselő

L tk„

Kovács Tibor

országgyűlési képviselő

MSZP

Horváth Csaba

	

Gúr N~ndor

országgyűlési képviselő

	

orsz ggyűlési képviselő

MSZP

	

MSZP

l

?+/1,0( lv1/t

r

3


	page 1
	page 2
	page 3

