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

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 10. § (4)–(5) bekezdése a következők szerint módosul :

„(4) Az Szja tv . 47. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A (2) bekezdés alkalmazásában]

„a) az adóalap-kiegészítés összege az adóel ő leg-alap számításnál figyelembe vett
jövedelem – figyelemmel a (6)–(10) bekezdések rendelkezései[é]re is – után 2 7
százalékkal megállapított összeg, ”

(5) Az Szja tv . 47 . §-a következ ő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni

a) az adóköteles társadalombiztosítási ellátás adóelő legének a megállapításakor, ha a
kifizető nem a magánszemély munkáltatója is egyben ,

b) ha a bevétel adóel ő leg megállapítására nem kötelezett kifizető tő l, kifizetőnek nem
minősülő személytő l származik, és [annak] az adóelőleg-alap számításnál figyelemb e
vett jövedelem összege más, az összevont adóalapba tartozó jövedelmekkel együtt sem
haladja meg a 2 millió 424 ezer forintot ,

c) az adóköteles munkanélküli-ellátás adóel ő legének a megállapításakor .

(7) Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni az adóel őleg-alap számítás[á]nál
figyelembe vett jövedelem azon része után, amely nem haladja meg a 2 millió 424 ezer
forintot akkor, ha a magánszemély a kifizetést megelőzően írásban nyilatkozik a
kifizetőnek, hogy az összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelme az adot t
kifizetéssel együtt sem haladja meg az adóalap-kiegészítés alól mentesített jövedelmet .
A kifizető a magánszemély nyilatkozatától függetlenül alkalmazza az adóalap-
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kiegészítést az általa juttatott, az adóév elejét ől összesített adóelő leg-alap számítás[á]ná l
figyelembe vett jövedelmei azon részére, amely az értékhatárt meghaladja .

(8) A munkáltató és az adóel ő leg szempontjából munkáltatónak min ősülő kifizető az
adóelőleg megállapítása során az adóalap-kiegészítést az általa juttatott, összevon t
adóalapba tartozó jövedelem azon részére alkalmazza, amely meghaladja az adóalap -
kiegészítési kötelezettség alól mentesített jövedelmet . A munkáltató által juttatott
jövedelemnek minősül a korábbi munkáltató által a munkaviszony megszüntetéseko r
igazolt összeg is . A rendszeres jövedelem esetén az adóalap-kiegészítés az adott
kifizetés azon hányadára [nem alkalmazható] nem kell alkalmazni, amilyen hányadot a
2 millió 424 ezer forint a magánszemély munkáltatótól származó várható éve s
rendszeres összevont adóalapba tartozó jövedelmében képvisel . A nem rendszeres
jövedelem esetén a munkáltató az adóalap-kiegészítést az adott kifizetés azon részér e
alkalmazza, amely a várható éves rendszeres és az adóév során már kifizetett ne m
rendszeres összevont adóalapba tartozó jövedelem együttes összegét figyelembe véve a z
értékhatárt meghaladja.

(9) A magánszemély az előző bekezdésekben foglaltaktól eltérően köteles a kifizető
vagy további munkáltató részére adott írásbeli nyilatkozatában kérni az adóalap -
kiegészítés alkalmazását akkor, ha a várható éves összevonás alá es ő jövedelme – a (8 )
bekezdés szerinti munkáltatótól származó jövedelmet is beszámítva – a 2 millió 42 4
ezer forintot meghaladja . A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a
magánszemély a 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott különbözeti bírság
fizetésére köteles .

(10) A magánszemély írásbeli nyilatkozatban kérheti a munkáltatótól, kifizető tő l ,
hogy az adott kifizetés adóel ő legének a megállapítása során a jövedelem egészére vag y
annak a nyilatkozatban megjelölt részére alkalmazza az adóalap-kiegészítést .'

Indokolá s

A javaslat olyan pontosító jellegű módosításokat tartalmaz, amelyek az Szja tv . más
rendelkezéseivel való összhangot biztosítják .

Budapest, 2011 . november „ g .”
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