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Az Országgy űlé s
Kulturális és sajtóbizottsága

Dr. Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének
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(i
	 ottsági módosító javaslat

Tisztelt EInök Úr !

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/4660 . számú
törvényjavaslathoz — a Házszabály 94 . §-a és 102. § (I) bekezdése alapján —
a Kulturális és sajtóbizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

I . A törvényjavaslat 1 . §-a helyébe a következ ő szöveg lép :

„1 •§
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkat .) 4. § (I) bekezdés e
helyébe a következő rendelkezés lép :

„4. § (I) Az Alap bevételi forrásai :
a) az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka ;
b) [a mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások után befizetett kulturális járulék] a kulturáli s

adó teljes összege ;
c} központi költségvetési el ő irányzatokból átvett pénzeszközök ;
d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személye k
befizetései ;
e) költségvetési támogatás ;

a személyi jövedelemadó meg-határozott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáró l
szóló 1996 . évi CXXVI. törvény alapfán felajánlott személyi jövedelemadó meghatározott része
miegyéb bevételek . ”

2. A törvényjavaslat 2 . §-a helyébe a következő szöveg lép :

„2- §

Az Nkatv . [ a következő 5 . §-sal, 5 ./A §-sal és 5 .IB §-sal egészül ki] 6. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

[„S. A mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmaz ó
árbevétele után kulturális járulékot kell fizetni . A járulék mértékét a törvény melléklete határozza
meg.

5/A. § (i) A kulturális járulék alapja a - melléklet szerinti - kulturális járulékköteles termékek é s
szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele vag y
egyéb bevétele. Azoknál az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanyoknál, akik
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nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá, a kulturális járulék alapja a járulékkötele s
termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerűsített vállalkozói adó alapjába számító bevétele.
(2) A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó járulékfizetésre kötelezett egyén i
vállalkozó, valamint önálló tevékenységet végz ő magánszemély esetében a kulturális járulék
alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak a személyi jövedelemadó alapjáb a
beszámító bevétele. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a
kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerűsített
vállalkozói adó alapjába számító bevétele.
(3) A járulékfizetésre kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyb ő l a kulturális járulé k
alapjának számítása egyértelműen megállapítható .

5/13 . F (l) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be és fizet i
meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után az állami adóhatóság nevén a
kincstár által vezetett nemzeti kulturális járulék bevételi számla javára . Az adózó a kulturáli s
járulékot az adózás rendjéről szóló törvény 1 . számú mellékletében meghatározott bevallás i
gyakoriságnak megfelelően vallja be, és a bevallással egyidej űleg fizeti meg. A járulékfizetési
kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság ellenőrzi a rá vonatkozó külön törvényben
megállapított szabályok szerint . A járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő, itt nem szabályozott
kérdésekben az adózás rendjérő l szóló törvényt kell alkalmazni .
(2) Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt kulturális járulék összegét naponta
átutalja az Alap számlája javára ." ]

„6. k Az állami adóhatóságmegbízásábóla kincstár a befolyt ötöslottó szerencsejáték játékadó
összegének 90 százalékát havonta átutalja az Alap számlája javára . A kulturális adó esetében az állam i
adóhatóságmegbízásábóla kincstár abefolytkulturális adó összegét naponta utalja át az Alap számláj a
javára . ”

3. A 3 . §-a elhagyásra kerül, a további szakaszok számozása értelemszer űen változik :

,.E3 . §
Az Nkatv. kiegészül e törvény mellékletével .]"

4. A törvényjavaslat melléklete elhagyásra kerül :

[Melléklet a 2011 . évi . . . törvényhez

T . TERMÉKEK

	

„Melléklet az 1993. évi XXIIL törvényhez

TESZOR Termékkör
Járulék-
kulcs(%) Kötelezett

Kiadói, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek

581119-b ől Könyvbő l, brosúrából, röpiratból, katalógusból és más

	

25

	

Kiadó
hasonló nyomtatott termékb ő l : pornográf tartalmú m ű,

	 beleértve a képeskönyveket, rajzoló és kifest őkönyveket
581120-ból Könyvből, brosúrából, röpiratból, katalógusból és má s

hasonló termékből : pornográf tartalmú mű , CD-n, DVD-
n, kazettán és más fizikai hordozón

581130-ból Könyvbő l, brosúrából, röpiratból, katalógusból és má s
	 hasonló termékből : pornográf tartalmú m ű , on-line
581141-bő l Hirdetési hely pornográf tartalom számára nyomtatot t
	 könyvben
581142-ből Hirdetési hely pornográf tartalom számára elektroniku s
	 könyvben
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581310-bő l Hetente legalább négyszer megjelen ő nyomtatott napilap ,
	 hirdetési újság pornográf tartalommal 	
581320-bél Hetente legalább négyszer megjelenő on-line napilap,
	 hirdetési újság pornográf tartalommal
581331-ből Hirdetési hely pornográf tartalom számára nyomtatot t
	 napilapban, hirdetési újságban
581332-b ő l Hirdetési hely pornográf tartalom számára on-line
	 napilapban, hirdetési újságban
581419-ből Nyomtatott újságból, folyóiratból és időszakos

	

25

	

Kiadó
kiadványból : pornográf tartalmú mű (illusztrálva é s
reklámtartalommal is), heti négynél kevesebbsze r

	 megjelenő
581420-ból Ott-line újságból, folyóiratból és id őszakos kiadványból :

pornográf tartalmú m ű (illusztrálva és
reklámtartalommal is), heti négynél kevesebbsze r

	 megjelenő
581431-bő l Hirdetési hely pornográf tartalom számára nyomtatot t
	 folyóiratban, időszaki kiadványban
581432-bő l Hirdetési hely pornográf tartalom számára elektronikus
	 folyóiratban, időszaki kiadványban
581911-ből Postai levelező lapból, üdvözlő lapból, képből, kártyából,

	

25

	

Kiadó
581912-ből fényképből, naptárból, poszterb ő l és más nyomtatott
581913-bél termékb ől : pornográf tartalmú m ű
581915-bő l
581919-bő l

581921	 On-line tartalom felnőtteknek
591123-ból Film, video lemezen, szalagon és más fizikai hordozón,

	

25

	

Kiadó
amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek : pornográf

	 tartalmú mű
591124-ból	 Letölthető pornográftartalmú film,video	 Kiadó
591130-ból Hirdetési hely, id ő pornográf tartalom számára filmben,
	 video és televizióm űsorban
592034-ból Pornográf tartalmú hangfelvétel hanglemezen, CD-n,

	

25

	

Kiadó
	 DVD-n és más fizikaihordozón
582110-ből	 Pornográf tartalmú csomagolt számítógépes játékszoftver
582120-ból, Pornográf tartalmú letölthet ő számítógépes

	

25

	

Internet szolgáltató
582130-ból, 	 játékprogram, on-line játék
601012-ből	 Pornográftartalmú rádióm űsor	
601020-ból Pornográf tartalmú rádióm űsor-összeállítás (napi
	 műsorösszeállítás)
601030-bál	 Rádiós reklámidő pornográf tartalom számára 	
602020-böt	 Pornográftartalmú televízióműsor	
602031-bő l Pornográf tatalmú televízióm űsor összeállítás (napi
	 műsorösszeállítás), nem előfizetéses	
602032-ből Pornográf tatalmú televízióműsor összeállítás (napi
	 műsorösszeállítás), előfizetéses	
602040-bő l	 Televíziós reklámidő pornográf tartalom számára 	
264060-ból Pornográf tartalmú videojáték készülék (televízióhoz

	

25

	

Gyártó
	 kapcsolhatóvagy képernyővel egybeépített)	
631121-bő l	 Letöltött pornográf tartalmú videótartalom	
631122-bő l	 Letöltöttpornográftartalmú hangtartalom	
631130-ból	 Internetes reklám helypornográftartalom számára	
631210-ből	 Pornográf témájú webkeresőportál tartalom	

II . SZOLGÁLTATÁSO K

TESZOR Megnevezés
Járulék-
kulcs (%)

A járulék
fizetésér e
kötelezett
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581150-ből Pornográf tartalmú könyv kiadása díjazásért vagy szerz ődéses
alapon

581920 On-line tartalomszolgáltatás, beleértve webkamerával készített
élő, és felvett műsorokat előfizetéses formában is, továbbá a
telefonon keresztül teljesített szolgáltatást

591111-bő l Pornográf tartalmú film gyártása, beleértve a rajzfilmet, és a
televíziófilmet is

25 Gyártó

591111-ből Pornográf tartalmú promóciós és reklámfilm gyártása
591111-ből Pornográftartalmú egyéb televízióm űsor gyártása
591312-bő l Pornográf tartalmú film és televízióm űsor terjesztése 25 Szolgáltató
591410-ből Pornográf tartalmú filmvetítés (a fizikai formájátó l

függetlenül)
25 Szolgáltató

602011-ből Pornográf tartalmú on-line televízió m űsor összeállítása és
közvetítése, nem előfizetéses

602012-ből Pornográf tartalmú egyéb televízió műsor összeállítása é s
közvetítése, nem előfizetéses

Szolgáltató

602013-ból Pornográf tartalmú on-line televízió műsor összeállítás a
közvetítése, előfizetéses

602014-bő l Pornográf tartalmú egyéb televízió műsor összeállítása és
közvetítése, előfizetése s

592011-bő l Pornográf tartalmú hangfelvétel készítése
592012-ből
592021-bő l Pornográftartalmú rádióm űsor készítés e
601011-bő ! Pornográf

	

tartalmú

	

rádióműsor

	

készítése

	

összeállítása ,
közvetítése (együtt)

611051-bői Vezetékes m űsorelosztás alapcsomag, amennyiben tartalma z
pornográf csatornát

611052-ből Vezetékes m űsorelosztás választható csomag, amennyibe n
tartalmaz pornográf csatorná t

611053-bő l Vezetékes műsorelosztás igénybevétel alapján, amennyiben
tartalmaz pornográf csatornát

612050-ből Vezeték

	

nélküli

	

műsorelosztás,

	

amennyiben

	

tartalma z
pornográf csatornát

613020-ból Műholdas műsorelosztás, amennyiben tartalmaz pornográ f
csatornát

772210-Ml Porno ráf tartalmú videokazetták és lemezek kölcsönzése 25 Szol ' áltató
461812-bő l Pornográf tartalmú könyv, újság, folyóirat és egyé b

nyomtatott termék ügynöki nagykereskedelme
Importáló

461411-bő l Pornográf tartalmú szoftver, számítógépes játék berendezé s
ügynöki nagykereskedelme

Importáló

464313-ból Pornográf tartalmú hang- és videofelvételt tartalmazó CD ,
DVD, lemez nagykereskedelme

Importáló

461512-bő l Pornográf tartalmú felvételt tartalmazó CD, DVD, hanglemez
ügynöki nagykereskedelme

Importáló

464921-ből Pornográf tartalmú könyv, egyéb nyomtatott termék (kivéve :
újság, folyóirat) nagykereskedelme

Importáló

464922-ből Pornográf tartalmú újság, folyóirat nagykereskedelme Importáló
465110-ből Pornográf tartalmú szoftver, számítógépes játék készülé k

nagykereskedelme
Importáló

731211 Reklámidő-, reklámfelület értékesítése díjazásért vagy Szolgáltató
731212 szerződéses alapon pornográf tartalom számára
731213
731214
731219
900110 Pornográf tartalmú előadóművészi tevékenyég Előadó
900212 Pornográf tartalmú előadó-művészeti esemény szervezése Szervező
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Indokolá s

A Nemzeti Kulturális Alap bevételi jogcímei a benyújtott törvényváltozások miatt két jogcímme l
bővülnek, ezért szükséges ezt a változást az NKA törvényében is érvényre juttatni .
A kulturális adó alanyait, az adóköteles termékek és szolgáltatások körét továbbá a kapcsolódó eljárás i
rendelkezéseket az egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662 .
számú törvényjavaslat és az azt módosító T/4662/96 . számú javaslat tartalmazza .

Budapest, 2011 . november 9 .

:Simon Lászl ó
/ elnök
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