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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

T/4662/

Tisztelt Elnök Úr !

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 :

1. A törvényjavaslat 20. §-a a következ ő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az Szja tv . 70 . § (3) bekezdés b)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Egyes meghatározott juttatásnak minősül)

„b)az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott
adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidej űleg több magánszemély jogosult ,
és a kifizető – jóhiszemű eliárása ellenére – nem képes megállapítani az egye s
magánszemélyek	 által	 megszerzett jövedelmet,	 továbbá az egyidejűleg több
magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy
kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény
a	 juttatás	 körülményeiből	 megítélhetően	 döntő 	 részben	 vendéglátásra ,
szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen
rendezvényen, eseményen a résztvev őknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is ,
feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja mega
minimálbér 25 százalékát) ;'

2. A törvényjavaslat 20. § (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az Szja tv . 70. § (3) bekezdése a következ ő e) ponttal egészül ki :

(Egyes meghatározott juttatásnak minősül)

„e) az adómentes juttatásnak, üzleti ajándéknak nem min ősülő , üzletpolitikai
(reklám) célból pénzben vagy nem pénzben adott, a magánszemélyt előre meghirdetett
szabályok szerint megvalósuló kiválasztás alapján vagy olyan sorsolás eredményeként
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megillet ő juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezésér ől szóló törvény
hatálya alá . "

(azzal, hogy a kifizető rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható
mulasztási bírság az adóalap 50 százaléka. ) "

Indokolás

1. A javaslat egyes meghatározott juttatásként nevesíti azt a kiadást is, amelyet a
kifizető olyan ajándéktárgyakra fordít, amelyeket az egyidejűleg több
magánszemély számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvényen ad a
résztvevőknek, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként ne m
haladja meg a minimálbér 25 százalékát) .

2. A javaslat pontosítja azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a z
üzletpolitikai (reklám) célból pénzben vagy nem pénzben adott juttatások után egyes
meghatározott juttatásként kell a kifizet őnek a közterheket megfizetni . Eszerint
akkor is a kifizetőnél adóköteles az ilyen juttatás, ha azt előre meghirdetett
szabályok szerint megvalósuló kiválasztás alapján kapja a magánszemély (pl. az
adott tennék minden századik vásárlója kap ajándékot) .

Budapest, 2011 . november „9 .”
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