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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

I. A törvényjavaslat 10 . § (3) bekezdésében szabályozott Szja tv. 47. § (5) bekezdésének a)

pontja az alábbiak szerint módosul :

[A (2) bekezdés alkalmazásában]

„a) az adóalap-kiegészítés összege az adóelő leg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem
után [27] 75 százalékkal megállapított összeg,”

II. A törvényjavaslat 10 . § (4) bekezdésben szabályozott Szja tv. 47 . § (5) bekezdésének a)
pontja az alábbiak szerint módosul :

[A (2) bekezdés alkalmazásában]

„a) az adóalap-kiegészítés összege az adóelő leg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem –
figyelemmel a (6) bekezdés rendelkezésére is – után [27] 75 százalékkal megállapított
összeg, ”

III. A törvényjavaslat 10 . § (5) bekezdésében szabályozott Szja tv . 47. § (6)–(9) bekezdése a z
alábbiak szerint módosul :

„(6) Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni
a) az adóköteles társadalombiztosítási ellátás adóelőlegének a megállapításakor, ha a kifizető
nem a magánszemély munkáltatója is egyben ,
b) ha a bevétel adóelőleg megállapítására nem kötelezett kifizetőtől, kifizetőnek nem
minősülő személytől származik, és annak összege más, az összevont adóalapba tartoz ó
jövedelmekkel együtt sem haladja meg a [2 millió 424 ezer] 4millió 200 ezer forintot,



c) az adóköteles munkanélküli ellátás adóelőlegének a megállapításakor .

(7) Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni az adóelő leg számításánál figyelembe vett
jövedelem azon része után, amely nem haladja meg a [2 millió 424] 4 millió 200 ezer forintot
akkor, ha a magánszemély a kifizetést megel őzően írásban nyilatkozik a kifizetőnek, hogy az
összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt sem haladj a
meg az adóalap-kiegészítés alól mentesített jövedelmet . A kifizető a magánszemély
nyilatkozatától fiiggetlenül alkalmazza az adóalap-kiegészítést az általa juttatott, az adóé v
elejétől összesített adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelmei azon részére ,
amely az értékhatárt meghaladja .

(8) A munkáltató és az adóelőleg szempontjából munkáltatónak min ősülő kifizető az
adóelő leg megállapítása során az adóalap-kiegészítést az általa juttatott, összevont adóalapb a
tartozó jövedelem azon részére alkalmazza, amely meghaladja az adóalap-kiegészítés i
kötelezettség alól mentesített jövedelmet. A munkáltató által juttatott jövedelemnek min ősül a
korábbi munkáltató által a munkaviszony megszüntetésekor igazolt összeg is . A rendszeres
jövedelem esetén az adóalap-kiegészítés az adott kifizetés azon hányadára nem alkalmazható ,
amilyen hányadot a [2 millió 424 ezer] 4 millió 200 ezer forint a magánszemély
munkáltatótól származó várható éves rendszeres összevont adóalapba tartozó jövedelmében
képvisel. A nem rendszeres jövedelem esetén a munkáltató az adóalap-kiegészítést az adott
kifizetés azon részére alkalmazza, amely a várható éves rendszeres és az adóév során má r
kifizetett nem rendszeres összevont adóalapba tartozó jövedelem együttes összegét
figyelembe véve az értékhatárt meghaladja.

(9) A magánszemély az el őző bekezdésekben foglaltaktól eltérően köteles a kifizet ő vagy
további munkáltató részére adott írásbeli nyilatkozatában kérni az adóalap-kiegészíté s
alkalmazását akkor, ha a várható éves összevonás alá es ő jövedelme – a (8) bekezdés szerint i
munkáltatótól származó jövedelmet is beszámítva – a [2 millió 424 ezer] 4 millió 200 ezer
forintot meghaladja . A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély a
48 . § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott különbözeti bírság fizetésére köteles .

Indokolá s

A módosító indítvány az adóalap-kiegészítés összeghatárát, illet őleg annak mértékét módosító
indítványomhoz kapcsolódva a többi erre hivatkozó törvényhelyen javítja az egységessé g
érdekében.

Budapest, 2011 . október 25 .
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