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Módosító iavaslat
Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egyes gazdasági és
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010 . évi XC.
törvény módosításáról szóló, T/l447. számú tőrvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem el ő :

A törvényjavaslat 1 . §-ában az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvénye k
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. f-át megállapító
rendelkezés a következők szerint módosuíjon :

„9. (1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati ,
közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más
jogi személynél foglalkoztatott magánszemély, aki munkavégzésre irányuló jogviszony a
alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló
2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működésérő l szóló 2009 . évi CXXII . törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban
a (2) bekezdésben foglalt különadó alapnak minősülő bevételt szerez.

(2) A különadó alapjának minősül az (1) bekezdésben említett jogviszony megszűnésével
összefüggésben pénzben kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármely esetben a
továbbiakban : kifizetett) bevételből - ide nem értve a ki nem vett szabadságból a jogviszony
megszűnésének évé[ben]re	 járó mértékű [esedékes] szabadság megváltása címén kifizetett
bevételt, a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillet ő jubileumi jutalmat, illetve
a törvény szerint a munkavégzés alóli kötelező időtartamú felmentés időszakára járó
munkabér,	 illetmény kivételével a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési
kötelezettséggel járó részére kifizetendő munkabér, illetmény összegét, továbbá a
szerződéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 .
évi XXII. törvény (a továbbiakban : Mt.) 3. § (6) bekezdése alapján megállapodás szerin t
kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a rendszeres járandóságok 60 napra számítot t
összegét meghaladó rész, a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével .

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül a különadó alapjának a (2) bekezdé s
szerinti bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része .

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külőnadó alapjának minősül a (2) bekezdés
szerinti bevételnek a rendszeres járandóságok 60 napra számított összegét meg nem halad ó
részébő l a kétmillió forint feletti összeg.

(5) A külőnadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani . A különadó alapj a
független attól, hogy a bevétel kifizetése egy vagy több adóévben történik . Ha a bevétel
megszerzése több részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély először a
különadó-alapot nem képező adóköteles jövedelmet szerzi meg . A nem pénzben kifizetet t
bevételt a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban : Szja.
tv .) 3 . § 9 . pontjának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani .” "
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A fizetett szabadság célja a foglalkoztatott pihenésének biztosítása . Ha a fizetett szabadság
felhalmozódik, akkor annak oka az az esetek többségében a munkaadó oldalán merül fel . A
rendelkezést tehát a módosító javaslat úgy pontosítja, hogy a tárgyévre járó szabadságna k
megfelelő mértékű ki nem vett szabadság ne képezze a különadó alapját .

A módosító javaslat szerint nem válik a különadó alapjává az a bevétel sem, amelyet a
magánszemély törvény eltérést nem engedő szabálya alapján szerez meg. Így nem számíthat
adóköteles bevételnek az olyan időszakra járó munkabér, vagy illetmény, amely időszakban
törvény rendelkezése alapján kell felmenteni a magánszemélyt a munkavégzési kötelezettség
alól. A jogviszonyt szabályozó törvények alapján a foglalkoztatottat a felmentési idő felére
kötelező felmenteni a munkavégzés alól . A rendelkezésnek az a foglalkoztatásra vonatkoz ó
törvényekben elismert célja, hogy a foglalkoztatott más munkát találjon magának. A törvén y
nem enged eltérést ezekben az esetekben, a munkavégzés alól a foglalkoztatottat fel kell
menteni . Nem lehet adófizetési kötelezettséget el őírni tehát az ilyen módon megszerzet t
bevételre, hiszen ezekre nézve a foglalkoztatottnak semmiféle beleszólása nincs, a törvén y
végrehajtása számára is kötelező .

Budapest, 2010	 i. :	
Tóbiás Józs

országgyűlési ké
MSZP
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