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	Módosító iavaslat
Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egye s
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1668 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 80 . (2) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(2) A Gyftv. 74. § (3)—(4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Közfinanszírozásban részesülő gyógyszer kiszolgáltatására szerződött gyógyszertárat
működtető társaságban nem szerezhet sem közvetlenül, sem közvetve tulajdon t
gyógyszergyártási, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkod ó
szervezet, valamint olyan gazdasági társaság, amelynek székhelye olyan államban van, aho l
nem végez gazdasági tevékenységet és amelyben jogszabály nem ír el ő társasági adónak
megfelelő adókötelezettséget, vagy az adóévre fizetendő , a társasági adónak megfelelő adó és
az adózás előtti eredménynek megfelelő összeg százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény 19 . §-ában 1(1)
bekezdésében] elő írt mérték kétharmadát .

(4) 2011 . január 1-jén már működő gyógyszertárban, illetve e törvény hatálybalépését
követően létesült olyan gyógyszertárban, melyben támogatással történő gyógyszerrendelésre
jogosult orvosnak tulajdoni hányada van, az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi ,
hogy a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer támogatással történő forgalmazására
szerződött gyógyszertár, valamint a gyógyszergyártó, -forgalmazó, illetve a támogatássa l
történő gyógyszerrendelésre jogosult orvos között létezik-e olyan megállapodás, amely a
betegek hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti . Amennyiben ez a
betegek hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti, az egészségügy i
államigazgatási szerv kezdeményezi az egészségbiztosítási szervnél a támogatással történ ő
forgalmazási jogot biztosító szerződés felmondását .'

Indokolás

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény ,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- é s
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376 . számon elfogadott törvényjavaslat



keretében módosul a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI . törvény
19. §-a, mely szerint egységes adókulcs kerül meghatározásra, a társasági adó a pozití v
adóalap 10 százaléka lesz 2011 . január 1-től . Jelen módosító indítvány átvezeti a Tao. törvény
változását a Gyftv . tervezett 74 . § (3) bekezdésében .

Budapest, 2010. november ,,24,;

Nagy Kálmán

KDNP

Mik la István
Ft

FI ESZ

2


	page 1
	page 2

