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Bizottsági módosító javasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. (1 )
bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján az „Egyes víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos törvények módosításáról” szóló T/7309 . számú törvényjavaslathoz a Gazdaság i
és informatikai bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 45 . §-a a következőképpen változik :

„45 . §

A Vksztv . 79 .§ (1),	 (2) és (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba :

„(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely 2012 . július 1-jén eszközei között tulajdonjog ,
vízvezetési szolgalmi jog, vagy idegen tulajdonon végzett beruházás, illetve felújítá s
jogcímén sajátjaként vízik őzművet, vagy annak létrehozására irányuló folyamatban lévő
beruházást tart nyilván, az ellátásért felel őssel azok ellátásért felel ős részére történő
átruházásáról 2013 . október 31-ig - a polgári jog általános szabályai szerint — írásba n
megállapodik . Szerződő felek az átruházást legkésőbb 2013 . december 31 . napjáig
kötelesek megvalósítani .”

„(2) Ha a felek az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében térítésmentes átruházásró l
állapodnak meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjábó l
közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából a vagyont átadó vállalkozási ,
bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak min ősül .”

„(4) Ha az ellátásért felel ős települési önkormányzat vagy jogi személyiségge l
rendelkező társulás, és a (3) bekezdés szerinti jogával 2014. május 31-ig nem élt, az állam
kérheti a kisajátítást. A települési önkormányzat vagy azok társulása az MNV Zrt .-t 2014 .
június 15-ig értesíti, hogy a (3) bekezdés szerinti jogával nem élt .”

Az Országgy űlé s
Gazdasági és informatikai bizottsága



Indoklás

A törvény eredeti 79 .§ (2) bekezdése térítésmentes átruházás esetén csak a víziközm ű-
szolgáltatást végző számára biztosítja azt, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szól ó
1996. évi LXXXI. törvény 3 . számú melléklete 19 . pontja felhatalmazása alapján a téríté s
nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke költségnek, ráfordításnak min ősüljön és így a
társasági adó szempontjából ne keletkeztessen adóalap növekedést . Tekintettel arra, hogy
víziközmű vagyon nem csak a víziközmű-szolgáltatást végz ő tulajdonában lehet, a
térítésmentes vagyonátruházás jelent ős többletköltségekt ől mentes megvalósíthatósága
érdekében a térítés nélküli átadás társasági adó szempontjából költségként, ráfordításként
történő elszámolásának lehetőségét általánosabban, a vagyont átadó részére célszer ű
biztosítani .

Budapest, 2012 . június 26 .

Rog~fn Antal
elnök
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