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

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 163 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„ 163 . § A Htv . 52. § 16 ., 22., 25 ., 31 ., 32., és 40 . pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek, egyidejűleg a a következő 17 . ponttal egészül ki :
(E törvény alkalmazásában :)
„16. telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlannyilvántartásba n
művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mez őgazdasági
művelés alatt álló belterületi telket, a külterületi term őföldet, valamint az ingatlan-
nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az
ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a
vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet ;
17. termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és m űvelési ággal
nyilvántartott, a termőföldrő l szóló törvény szerinti term őföldnek minősülő földterület;”
„22 . nettó árbevétel :
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitel t
vezető vállalkozó esetében : a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben
kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági adóró l
és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt
ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatóságga l
elszámolt – az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatot t
– jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatóságga l
elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve ha az így elszámolt regisztrációs
adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály
szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b)–g) alpontokban foglal t
eltérésekkel,
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b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál : a kapott kamatok és kamatjelleg ű
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjelleg ű ráfordításokkal, növelve az egyéb
pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem
pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével . Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet
(fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügyle t
veszteségének/nyereségének nyereségjelleg ű különbözete tartozik a nettó árbevételbe . A
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjelleg ű ,
c) biztosítóknál : a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó m űködési költségekkel, a
befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), a z
egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, a
biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetése k
értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (ne m
életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a ne m
biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával szembe n
ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a
biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel . Fedezeti ügyletek esetén az
alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet
veszteségének/nyereségének nyereségjelleg ű különbözete tartozik a nettó árbevételbe . A
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjelleg ű ,
d) befektetési vállalkozásoknál : a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a
nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal é s

kamatjellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel )
nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségéne k

nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti
kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete
tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű ,
e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi
székhelyű európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél ,
továbbá egyéb más külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél : a fióktelep
(telephely) számviteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszámoló-készítés i
kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont –
illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és d) alpontok valamelyikében említet t
szervezet, akkor az ott meghatározottak – szerinti nettó árbevétel ,
fi lakásszövetkezet, társasház, (köz)alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyesület ,
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, iskolaszövetkezet, a büntetés-végrehajtásért felel ő s
miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelez ő foglalkoztatására létrehozot t
gazdálkodó szervezetek, a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából közhasznú,
kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofi t
Kft. a KHVT Közlekedési, Hírközlési, Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kiemelked ően
Közhasznú Nonprofit Kft . esetében a vállalkozási tevékenységb ő l származó, a) pont szerinti
nettó árbevétel . Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevételnek a
társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó árbevétele,
g) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó, a 26 . pont a) és b) alpontja
szerinti vállalkozónál : a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás)
közvetlen összefüggésben kapott – általános forgalmi adó nélküli – ellenérték, növelve a
kompenzációs felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével ,
feltéve, hogy azt bevételként elszámolta, továbbá azon bevétellel, amelyet a számvitelr ől
szóló törvény alapján egyéb bevételként kellene elszámolni ;"
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„25. alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége : a társasági adóró l
és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao tv .) 4. § 32 . pontja
szerinti saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevékenység közvetlen költsége ,
figyelemmel a Tao tv . 31 . §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakra ; ”

„31 . telephely : a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítmén függetlenül a használat
fogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogya
telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt , a
bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), a vezeték nélküli
távközlési szolgáltatók átjátszó állomását (MSC állomásom az irodát, a fiókot, a képviseletet, a
termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejébe n
igénybe vehető közutat, vasúti pályát,

b) azon távközlési tevékenységet végz ő vállalkozó esetén, amelynek az adóévben a
számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik vezeté k
nélküli távközlési tevékenységb ől [TEÁOR'08 61 .2] (vezetékes távközlési tevékenysége t
végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév els ő napján
előfizetőjének távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vev ő
előfizető), valamint - ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez - azo n
önkormányzat illetékességi területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igényb e
vevő előfizetőjének adóév első napján a számlázási címe található ,

c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia -
kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló
törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén
azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia va .y földgáz értékesítése ,
illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végs ő fogyasztó, a végs ő felhasználó (a
továbbiakban együttesen : a végső fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia -
kereskedő , a földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgá z
egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztó i
engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább
75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó
számára történő elosztásból származik ; ”
„32. alvállalkozói teljesítések értéke : az adóalany által továbbadott (számlázott) olya n
alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendel őjével ,
mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk .) szerinti — írásban kötött — vállalkozási
szerződéses kapcsolatban áll . Ide értendő annak a — közvetített szolgáltatásnak nem minősülő
— szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új ( a
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben
értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerz ődés
alapján vesz igénybe . Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nett ó
árbevételét, ha azzal a 22 . pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36 . pont szerint eladott áruk
beszerzési értékeként, a 37 . pont szerint anyagköltségként vagy a 40 . pont szerint közvetített
szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem csökkentette ; ”
„40. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik
személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerz ődés alapján, a szerződésben rögzített
módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott)
szolgáltatás értéke . Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a
szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy ,
hogy a megrendelővel kötött szerz ődésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés
ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást i s
értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen
megállapítható. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét,
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ha azzal a 22 . pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36 . pont szerint eladott áruk beszerzési
értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 32. pont szerint alvállalkozói
teljesítések értékeként nettó árbevételét nem csökkentette ;"

2. A törvényjavaslat 164 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„164. § (1) Hatályát veszti a Htv .
1. 5 . §
2. 6. § c) pontjában „a 16 . § a) pontjában, a 22 . a) pontjában,” szövegrész ,
3. 7. b) pontjában a „vagy a számított érték alapján” szövegrész ,
4. 7. e) pontjában a „funkciója (használati módja),” szövegrész ,
5. 7. fi pontjában a „a számított érték alapú és” szövegrész ,
6. 11 . § (2) bekezdése ,
7. 16. § ,
8. 13 . § b), d) ésf) pontja ,
9. 22 . § ,
10. 41 . § (7) bekezdésében a „39/D. §-a” szövegrész ,
11. 52. 9 . pontjának utolsó mondata ,
12. 52. § 11 ., 14. és 34. pontja,
13. 52. 44. pontjából az „ideértve a bel- és külföldi légi közlekedést is” szövegrész ,
14. 52 . § 52—54. pontja[.] ,
15. 3 . számú mellékletének 2 .4 .1 . pontja .

Indokolá s

A 2010. évi CXXIII . törvény a vezeték nélküli távközlési szolgáltatók (mobilszolgáltatók )
esetében — a helyi iparűzési adó vonatkozásában — speciális telephely-fogalom és speciáli s
adóalap-megállapítás bevezetésér ől rendelkezett 2012 . január 1-jei hatállyal . Ennek
értelmében az ezen mobilszolgáltatók esetében 2012-től telephelynek minősülne minden
olyan település, ahol előfizetőiknek számlázási címe található, s adóalapjukat ezen települése k
között az előfizetők száma alapján kellene megosztani . Annak érdekében, hogy az új módszer
bevezetésével szükségszerűen együtt járó, túlzott adminisztrációs tehernövekedést az érintet t
adóalanyok elkerüljék, így indokolt, hogy esetükben a hagyományos telephelyfogalom é s
megosztási módszer hatályban maradjon, azzal a kiegészítéssel, hogy telephelynek kel l
tekinteni a társaságok működésében jelentős szerepet betölt ő átjátszó tornyokat is .

Budapest, 2011 . október 25 .

Csenger-Zalán solt
Országgyűlési Képviselő
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