
H kVatdIa

<9 tti

2012 Szí 2

Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
T/7954. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslat) a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 1. §-a a következők szerint módosul :

„1 . § (1) Magyarországon a vállalkozás a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vag y
azt eredményező gazdasági tevékenysége (a továbbiakban : vállalkozási tevékenység) alapján
keletkező adó- és más közteher-fizetési kötelezettségének választása és jogosultsága esetén e
törvény szabályai szerint tehet eleget .

(2) A nemzetközi szerz ődés elő írását kell alkalmazni, amennyiben kihirdetett nemzetközi
szerződés e törvénytől eltérő elő írást tartalmaz . E törvényt ől viszonosság alapján is helye van
eltérésnek, de a viszonosság alkalmazása az adózó számára nem eredményezhet a törvénybe n
meghatározottakhoz képest kiterjesztő adókötelezettséget . A viszonosság kérdésében az
adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó .

(3) A [kisvállalati adóval és a ]kisadózó vállalkozások tételes adójával és a kisvállalati
adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik .

(4) Az adózó a kisadózó vállalkozások tételes adójával és a kisvállalati adóval összefügg ő
adókötelezettségeit e törvény, valamint az adózás rendjér ől szóló 2003 . évi XCII. törvény (a
továbbiakban : Art.) rendelkezései szerint teljesíti .

([4]5) A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó a központi költségvetés
bevétele .”

2. A törvényjavaslat 2. §-a a következők szerint módosul :

'rkeze t :
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„2. § E törvény alkalmazásában

1 . Át/a	 os statisztikai állorván i létszám:a Központi Statisztikai Hivatal által kiadot t
Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz című kiadvány 2009. január 1 . napján
érvényes szabályai szerint meghatározott állományi létszám ;

[1]2 . beszámoló: a számvitelrő l szóló 2000. évi C.törvény (a továbbiakban: Szt .), vagy a
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti beszámoló, kivéve az összevon t
(konszolidált) éves beszámolót ;

[2]3 . bevétel: e törvény III . fejezetének alkalmazásában [egyéni vállalkozó esetén a
vállalkozói bevétel, az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai esetén az eva alapja ,
minden más adóalany esetén az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott (ennek
hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) ]
az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi m űveletek bevételei és a rendkívül i
bevételek összege,	 vagy a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkező, az Szt . hatálya alá nem
tartozó, az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai esetén az egyszer űsített vállalkozói adó
alapja ;

[3]4 . egyéni cég: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009 . évi CXV .
törvényben egyéni cégként meghatározott jogalany ;

[4]5 . egyéni vállalkozó : a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII.törvény
továbbiakban : Szja tv.) szerinti egyéni vállalkozó ;

[5]6 . ellenőrzött külföldi társaság: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi
LXXXI . törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 11 . pontja szerinti társaság ;

7.elszámolásra kiadott előleg:pénzeszközök átadása természetes személynek abbóla
célból, hogy a természetes személy az adózó nevében terméket szerezzen be vagy
szolgáltatást vegyen igénybe, illetve ezek hiányában szolgáltassa vissza az adózónak az átvet t
pénzeszközt ;

[6]8 . főállású kisadózó : az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem áll legalább het i
36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban, vagy nem minősül a társadalombiztosítás
ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj .) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak
vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló unió s
rendeletek alapján külföldön biztosított személynek, továbbá aki nem min ősül a kétoldal ú
szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak ;

[7]9 . kapcsolt vállalkozás : a Tao. tv. 4. § 23 . pontja szerinti vállalkozás ;

[8110. kisadózó vállalkozás: a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszer űen választó
egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság és betéti társaság ;

[9111 . kisadózó : a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyén i
vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó mint magánszemély, egyéni cég esetén annak tagja ,
közkereseti társaság és betéti társaság esetén a társaság kisadózóként bejelentett tagja ;

[10112 . kisadózó vállalkozás bevétele : a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási
tevékenységével összefüggésbenbármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzet t
vagyoni érték,	 ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön i s
adóköteles bevételt azzal, hogy nem bevéte l

a) az áthárított általános forgalmi adó,
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b) az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a
kapott kölcsön, hitel) ,

c) az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékkén t
történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetet t
összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha azonban
az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokáso s
piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek min ősül ,

d) az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszon y
keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles
megfizetni ,

e) jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem
jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági )
tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a
károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel
kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintette l
kapott kártérítés összeg e

azzal, hogy a külföldi pénznemben keletkezett bevételét a Magyar Nemzeti Bank ( a
továbbiakban:	 MNB) a bevétel	 megszerzésének	 időpontjában	 irányadó	 hivatalo s
devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalo s
devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével
kell forintra átszámítani ;

[11113 . bevétel megszerzésének időpontja : a kisadózó vállalkozás vonatkozásában

a) pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a
számlán való jóváírás napja;

b) igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy
igénybevevőjének az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény
továbbiakban: Áfa tv .) rendelkezései szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik, vag y
keletkezne ;

c) jog esetében az a nap, amelyt ől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására,
átruházására,átengedésére vagy megszüntetésére jogosult ;

d) elengedett követelésés átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalan y
kötelezettsége, illetve tartozása megszűnik[ .];

[12. kisvállalkozás : a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezett vállalkozás ; ]

[13.] 14 . külföldi személy: a Tao. tv. 4. § 27. pontja szerinti személy;

[14.] 15 . külföldi vállalkozó : a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján
külföldi illetőségű személy vagy szervezet, ha belföldi telephelyen végez vállalkozási
tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére tekintettel nem tekinthet ő belföldi
illetőségű adózónak ;

[15. osztalék: a számvitelrő l szóló törvény szerint pénzügyi m űveletek bevételei közöt t
osztalék jogcímen kimutatott összeg, feltéve, hogy annak összegét az osztaléko t
megállapító társaság nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként ; ]

[16116. szokásos piaci [érték]ár : az az ellenérték, amelyet független felek
összehasonlítható körülmények között egymás közötti szerz ődésükben vagy
megállapodásukban érvényesítenek vagy érvényesíthetnének ;
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[17J 17 . telephely : a Tao. tv. 4 . 33 . pontja szerinti hely ;

[18] 18 . üzletvezetés helye: a Tao. tv . 4. 35. pontja szerinti hely."

3. A törvényjavaslat 4. §-a a következők szerint módosul :

„4 .

	

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a választá s
bejelentését követő hónap első napjával jön létre .

(2) A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatóságho z
való bejelentkezéssel egyidej űleg teljesítheti . Ebben az esetben az adóalanyiság a vállalkozás
nyilvántartásba vételének napjával[az adószám megállapításával] jön létre .

(3) Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amelynek adószámát az
adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás
adószáma jogerősen fel voltfüggesztve[jogerősen felfüggesztette] .

(4) Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely a TEÁOR 2008 szerin t

a) 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

b) 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészít ő tevékenysége

c) 68 .20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés e

besorolású tevékenységet folytat .

([4]5) Az állami adóhatóság a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartoz ó
adózóként történő [nyilvántartásbavételrő l]nyilvántartásba	 vételrő l	 értesítő levélben
tájékoztatja a kisadózó vállalkozást[és a bejelentett kisadózót] . A tájékoztatás tartalmazza
különösen

a) a kisadózó vállalkozás nevét, elnevezését, székhelyének címét és adószámát ;

b) a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezd ő dátumát ;

c) a bejelentett kisadózó nevét, címét és adóazonosító jelét ;

d) a főállású kisadózói jogállás esetén ennek tényét ;

e) a [fizetendő]kisadózó vállalkozások tételes adójának fizetendő összegét, az általáno s
szabályok szerintesedékességét és a [beszedési]bevételi számla számát ;

fi rövid ismertetőt a kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolato s
adókötelezettségrő l . ”

4. A törvényjavaslat 5. §-a a következők szerint módosul :

„5 . § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megsz űnik

a) a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha az adóalany bejelenti, hogy
adókötelezettségeit a jöv őben nem e törvény szabályai szerint teljesíti ;

b) a vállalkozási forma megváltozása esetén a változás bekövetkezését megel őző nappal ,
ha a változás következtében a vállalkozás nem a 3 . §-ban felsorolt formában működik tovább ;

c) a kisadózó egyéni vállalkozói jogállásának megszűnése napjával[, kivéve, ha egyéni
cégként folytatja tevékenységét] ;

d) a kisadózó vállalkozásnak minősülő egyéni cég, betéti társaság vagy közkereset i
társaság jogutód nélküli megszűnésének napjával ;
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e) a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának halálát követ ő nappal, ha a kisadózó
vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem m űködik közre, és 90 napon belül
más kisadózó nem kerül bejelentésre;

f) a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból való kilépésé t
követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó ne m
működik közre, és ezen időpontig más kisadózó nem kerül bejelentésre ;

g) a tagsági jogviszony keletkezésének napjával, ha a betéti társaság vagy közkereset i
társaság kisadózó vállalkozásnak nem magánszemély tagja lesz ;

h) a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha az
adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt a kisadózó vállalkozás terhére
az[adóhatóság] adó- vagy vámhatóságszámla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért z[vagy] be
nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért
mulasztási bírságot,	 jövedéki bírságot állapít meg;

i) az adószám alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha a
kisadózó vállalkozás adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alat t
jogerősen felfüggeszti ;

j) a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságná l
nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a[z]
[500] 100 ezer forintot ;

k) a végelszámolás, a felszámolás,	 a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző
nappal i

1) a 4 . § (4) bekezdése szerinti tevékenység folytatása esetén a tevékenység megkezdését
megelőző nappal ;

m) az átalakulást megel őző nappal., ha az átalakulás következtében a vállalkozás nem fele l
meg a 3 . §-ban foglalt feltételeknek .

(2) Az adóalanyiság megsz űnéséről — az (1) bekezdés [b)] n21—d) pontjában meghatározott
okok kivételével — az adóhatóság határozattal értesíti az adózót ."

5. A törvényjavaslat 6. §-a a következők szerint módosul :

„6. § Az adóalanyiság megszűnésétől számított [két naptári évig]24	 hónapbanaz
adóalanyiság ismételten nem választható . ”

6. A törvényjavaslat 7 . §-a a következők szerint módosul :

„7. § (1) Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozás
bejelenti azon kisadózónak vagy kisadózóknak a nevét, címét és adóazonosító jelét, aki vag y
akik bármilyen jogviszonyban [-]_ ide nem értve a munkaviszonyt [-]_ végzett tevékenység
keretében (ideértve különösen a személyes közreműködést, a vezető tisztségviselői ésa
megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységet)[személyes közreműködéssel] részt vesz
vagy vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében . Egyéni vállalkozó kisadózó
vállalkozás esetén az adóalany az egyéni vállalkozót mint magánszemélyt jelenti b e
kisadózóként .

(2) A vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó
vállalkozással megbízási jogviszonyban álló és a személyes közreműködésre köteles tagokat a
kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként. A kisadózó vállalkozás
tevékenységében a betéti társaság, közkereseti társaság kisadózóként be nem jelentett tagja
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kizárólag munkaviszony keretében m űködhet közre . E szabály megsértésével a [személyesen
közreműködő kisadózó vállalkozás tevékenységében részt vev ő tag közrem űködését be nem
jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni .

(3) A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül -
e .

(4) Az adóalanyiság akkor jöhet létre, ha a kisadózó vállalkozások tételes adóját választ ó
kisadózó vállalkozás legalább egy kisadózót bejelent .

(5) Az (1) és (3) bekezdés alapján bejelentett adatok, tények megváltozását a kisadóz ó
vállalkozás köteles az állami adóhatósághoz a változást követ ő 15 napon belül bejelenteni .

(6) Az (5) bekezdés szerinti változás bejelentése esetén az állami adóhatóság a
megváltozott adatokról a 4 . § (4) bekezdés szerint tájékoztatja a [kisadózót kisadózó
vállalkozást . "

7. A törvényjavaslat 8. §-a a következők szerint módosul :

„8 . § (1) A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 000 forint tételes adó t
fizet.

(2) A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 000 forint
tételes adót fizet .

(3) Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minde n
személy után külön-külön kell megfizetni .

(4) A bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptár i
hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a
tárgyhónap bármelyik napján főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mértéke
50 ezer forint .

[(5) Ha a teljes naptári hónapban az egyéni vállalkozó kisadózó egyéni vállalkozó i
tevékenységét szüneteltette, erre a hónapra tételes adót nem fizet . ]

([6]5) A kisadózó vállalkozások tételes adóját a kisadózó vállalkozás a tárgyhónapo t
követő hónap 12. napjáig megfizeti .

([7]6) A naptári év egészébenkisadózó vállalkozásnak	 minősülő adóalany a naptári évben
elért bevételének 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mérték ű adót fizet . A
naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak nem minősülő adóalany a 40 százaléko s
mértékű adót a kisadózó vállalkozás bevételének a kisadózó vállalkozási jogállá s
fennállásának az (1)-(2) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 500
ezer forint szorzatát meghaladó része után fizeti meg.

([8]7) [A (7) bekezdés alkalmazásában a naptári évben megszerzett bevételnek kel l
tekinteni a naptári évben az adóalanyiságot megel őzően szerzett bevételt is] Amennyiben
a kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán nem tünteti fel a „Kisadózó” szöveget, a z
Art . 172. § (1) bekezdése szerinti mulasztási bírsággal sújtható .

((9]8) A ([7]6) bekezdésben meghatározott százalékos mértékű adó megfizetése nem
mentesít az (1)–(4) bekezdés szerinti tételes adó megfizetése alól .

(9) Nem kell megfizetni a kisadózó után az (1) és (2) bekezdés szerinti adót azo n
hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó
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a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességyerekágyi segél bog eygyermekgondozás i
díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjba n
részesül ,

b) katonai szolgálatot teljesít ő önkéntes tartalékos katona,

c) fogvatartott,

d) egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette ,

e) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni
vállalkozói tevékenységét szüneteltette ,

kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez .

(10) Nem kell megfizetni a kisadózó után az (1) és (2) bekezdés szerinti adót azo n
hónapokra vonatkozóan sem, amelyben a (9) bekezdés a)-c) pontjai szerinti állapot
megszűnik akkor, ha ez az állapot legalább 30 napig fennállt . A 30 nap számítása
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az id őszakot, amelyre vonatkozóan a (9 )
bekezdés szerint a kisadózó után az adót nem kell megfizetni .

(11) A kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni
az állami adóhatósághoz azt, ha a tárgyhónapra vonatkozóan a (9)-(10) bekezdés szerint a
kisadózó után nem keletkezik tételesadó-fizetési kötelezettsége . "

8 . A törvényjavaslat 9 . §-a a következ ők szerint módosul :

„9. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes [adójával kapcsolatos kötelezettsége k
teljesítése]adóját	 jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnekaz
adóalanyiság időszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentet t
kisadózónak

	

az

	

adóalanyiság

	

időszakában

	

nyújtott

	

[személye s
közreműködésére]tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel,	 más juttatásokkalés a
bejelentett kisadózónak az adóalanytól[, a személyes közreműködésére] a tevékenységére ,
tagsági	 jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefügg ő alább i
[adókötelezettségeket] közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól :

a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy
átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése ;

b) társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése ;

c) a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása ,
bevallása és megfizetése ;

d) szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzés i
hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése .

(2) A kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével a kisadózó vállalkozás ne m
mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel,	 illetvea
kisadózónak nem min ősülő személyek részére juttatott jövedelmek utánteljesítendő
adókötelezettségek alól .”

9 . A törvényjavaslat 10. §-a a következők szerint módosul :

„10. § (1) A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alattbiztosítottnak min ősül, a
Tbj.-ben és a foglalkoztatás el ősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV.
törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátáso k
számításának alapja havi 81 300 forint . Az állami adóhatóság a 7 . § és a 8 . § (11) bekezdése
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szerinti bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítás i
szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és az ellátáso k
alapjáról .

(2) A nem főállású kisadózó – e jogviszonya alapján – biztosítottnak nem min ősül ,
társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez .

(3) Más jogszabályok alkalmazásában, különösen az Art . szerinti jövedelemigazolás
kiállításának szempontjából a kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, a
megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka, több
[kisadózó]tagesetén annak fejenként egyenl ő része, de legalább a minimálbér min ősül ."

10. A törvényjavaslat 11. § (3)-(4) bekezdése a következők szerint módosul és
egyidejű leg a § a következ ő új (5) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Ha a kisadózó vállalkozás az adóévben megszerzett bevétel után a 8 . § (6)[(7) ]
bekezdése szerinti százalékos mértékű adó megfizetésére is köteles, az adóévet követő év
január 20. napjáig, ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, az adóalanyiság megszűnését
követő hónap 20.napjáig a százalékos mértékű adót bevallja és megfizeti .

(4) A 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentés) [és ]a 7. (5) bekezdés szerinti változás
bejelentés és a 8 . § (11) bekezdés szerinti bejelentésvégrehajtható okiratnak minősül . Az
állami adóhatóság a kisadózó vállalkozás kisadózó vállalkozások tételes adófizetés i
kötelezettségét – kivéve a 8 . § ([7]6) bekezdése szerinti százalékos mérték ű adót – ezen
végrehajtható okiratok és az adóhatóság határozata alapján tartja nyilván .

(5) A kisadózó vállalkozás az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy bevallásban
adatot szolgáltat bármely más adóalany (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő
magánszemélyt) nevéről és címéről, az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevéte l
összegéről, ha az adóalanytól megszerzett, a kisadózó vállalkozás által kiállított száml a
szerinti bevétel a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja . ”

11. A törvényjavaslat 12 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésr ől, szolgáltatásnyújtásról köteles az
[általános forgalmi adóról szóló törvény]Áfa 	 tv.szabályai szerinti nyugta vagy számla
kiállítására, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy „Kisadózó”[ vállalkozáso k
tételes adójának alanya által kiállított számla"] . ”

12. A törvényjavaslat 12 . § (5) bekezdése a következők szerint módosul :

„(5) A bizonylatot, a nyilvántartást a kiállítás adóévét követő [8]5 . naptári év végéig kel l
megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik .

13 . A törvényjavaslat új 13-14 . §-sal és címekkel egészül ki :

„9.Adatszolgáltatási kötelezettség

13 . § Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem min ősülő
magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év január hónapra
vonatkozó, az Art . 31 . § (2) bekezdése szerinti bevallásában adatot szolgáltat az állami
adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevér ől, címéről, adószámáról, a kisadózó
vállalkozás részére a naptári évben juttatott összegrő l, továbbá termékértékesítés esetén erről
a tényről, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR számáról, ha
annak a költségnek, ráfordításnak, kiadásnak az együttes összege, amely a kisadózó
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vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozás részére juttatott ellenérté k
következtében felmerül, a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot .

10.Munkaviszonytól való elhatárolás

14 .	 § (1) A kisadózó vállalkozással kötött szerz ődést, ügyletet és más hasonló
cselekményeket valódi	 tartalmuk szerint,	 a	 rendeltetésszerű joggyakorlás	 feltételére
figyelemmel kell minősíteni . Ha a kisadózó vállalkozással kötött szerz ődés, ügylet tartalm a
szerint a kisadózó és harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási é s
egyéb jogkövetkezményeket e törvénytő l eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezése k
szerint kell megállapítani .

(2) Az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében — a (3) bekezdés figyelembevételével a z
ellenkező bizonyításáig — vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozássa l
összefüggésben a 13 . § szerinti adatszolgáltatásra köteles adózó között munkaviszony jöt t
létre .

(3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megd őltnek tekinteni, ha az alább i
körülmények közül egynél több megvalósul :

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette :

b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13 . § szerint i
adatszolgáltatásra köteles személyt ő l szerezte ;

c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítás a tevékenysé g
végzésének módjára vonatkozóan ;

d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll ;

e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13 . § szerint i
adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére ;

f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg .

(4) A 13 . § szerinti adatszolgáltatásra köteles személyt és az azzal kapcsolt vállalkozás i
viszonyban álló személyeket e § alkalmazásában egy személynek kell tekinteni .”

14. A törvényjavaslat 13 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„13 . § A III . fejezetet [a számvitelről szóló törvény] az Szt . rendelkezéseire figyelemmel ,
azokkal összhangban kell értelmezni . [A számvitelrő l szóló törvény] Az Szt . előírásaitól a
megbízható és valós összkép biztosítása érdekében történ ő eltérés nem eredményezheti az
adókötelezettség változását . ”

15. A törvényjavaslat 14. §-a az alábbiak szerint módosul :

„14. (1) A kisvállalati adó alanya az

a) az egyéni cég,

b) a közkereseti társaság ,
c) a betéti társaság,
d) a korlátolt felelősségű társaság ,
e) a zártkörűen működő részvénytársaság,

140 a szövetkezet és a lakásszövetkezet ,

[f]g) az erdőbirtokossági társulat,

.[g]h) a végrehajtó iroda,
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I) az ügyvédi iroda és a közjegyző i iroda,
j) a szabadalmi ügyvivő i iroda,
k) a külföldi vállalkozó ,

1) a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy,

amely megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek, és az állam i
adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti ,
hogy adókötelezettségeit e törvény III . fejezetének rendelkezései szerint teljesíti .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalat i
adó szerinti adózást, h a

a) az átlagos statisztikai állományi létszámaz adóévet megelőző [év január első napjától
november utolsó napjáig a foglalkoztatottak száma egy id őpontban sem haladta meg a
25 fő t] adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 fő t ;

b) az adóévet megelőző [adóév november hónap utolsó napjáig megszerzett bevétel e
az 500 millió forintot, ] adóévben elszámolandó bevétel várhatóan nem haladja meg az 50 0
millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint id őarányos részét [
nem haladta meg] ;

c) az adóévet megel őző két naptári évben [adószámának alkalmazása nem volt
jogerősen felfüggesztve] adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy
függesztette fel ;

d) üzleti évének mérlegforduló napja december 31 . ;

e)	 az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege
várhatóan nem haladja meg [az utolsó beszámolóval lezárt üzleti évében a mérlegfőösszege
nem haladta meg]az 500 millió forintot.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott [foglalkoztatotti] állományilétszám és bevétel i
határok számítása során a kapcsolt vállalkozások foglalkoztatottait és bevételét együttesen a z
utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni ."

16. A törvényjavaslat 17. §-a az alábbiak szerint módosul :

„17. (1) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatóságho z
történő bejelentését követő naptári év első napjával jön létre . A bejelentést legkorábban az
adóévet megelőző év december 1 jétő l, legkésőbb az adóévet megelőző év december 20-ái g
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni . A határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelem el ő terjesztésének nincs helye .

(2) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével–
azon adóév utolsó napjáig fennáll, amely adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresítet t
nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami adóhatósághoz, hog y
adókötelezettségeit nem e törvény szabályai szerint teljesíti . A bejelentést legkorábban a z
adóév[et megelőző év] december 1 jét ől, legkésőbb az adóév december 20-áig lehet
megtenni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye .

(3) Az (1) bekezdés szerinti választás a bejelentést követő naptári év január 15-éig az err e
a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton visszavonható azzal, hogy a határid ő
elmulasztása esetén igazolási kérelem el ő terjesztésének nincs helye .

([3]4) Nem jogszerű az (1) bekezdés szerinti bejelentés, ha a bejelentés napján a z
adózónak az állami adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja [ a
10] az 1millió forintot.
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([4]5) A kisvállalati adóalanyiság megsz űnik
a) az adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladásának hónapját

megelőző hónap utolsó napjával ;

b) a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal ;

c) ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül sz űnik, meg, a
megszűnés napjával ;

d) az adóalany átalakulását[, egyesülését vagy szétválását] megelőző nappal ;

e) az adóhatósági határozat joger őre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó
napjával, ha az adóalany terhére az [adóhatóság]	 az adó- vagy vámhatóságszámla- vagy
nyugtaadási

	

kötelezettség

	

elmulasztás[ajáért,

	

be

	

nem

	

jelentett

	

alkalmazott
foglalkoztatás[a]áért vagy igazolatlan eredet ű áru forgalmazásáért [miatt] jogerősen
mulasztási bírságot,	 jövedéki bírságot állapított meg ;

fi az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének
hónapját megelőző hónap utolsó napjával ;

g) a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalany az állami adóhatóságná l
nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja [a 10]
az 1 millió forintot ;

h) a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a [változás ]létszámnövekedés miatt
az adóalany foglalkoztatottainak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta az 50 főt.

([5]6) Nem szűnik meg az egyéni cég adóalanyisága, ha a tag halála esetén özvegye,
özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse (örökösei), illetve a tag
cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határoza t
esetén a tag nevében és javára eljárva törvényes képvisel ője az egyéni cég tagjává válik, és a z
e törvény szerinti adóalanyiságot választja . Választását az ok bekövetkeztét ől számított
harminc napon belül jelenti be a cégbíróságnak .

((6]7) Az adóalanyiság (5) bekezdésben meghatározott meg—szűnése napjával, mint
mérlegfordulónappal önálló üzleti év kezd ődik . [A (4) bekezdés h) pontja alkalmazásába n
a foglalkoztatotti létszám megállapítása során a 14 . § (3) bekezdését alkalmazni kell . ]

[(7) Az adózó adóalanyisága megszűnését, a megszűnés okát és napját a megsz űnést
követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni .

(8) Az adóalanyiság megszűnésérő l — a (4) bekezdés b)—d) pontjában meghatározott
megszűnés kivételével — az adóhatóság határozatban értesíti az adózót. ]

([9]8) Az adóalanyiság megszűnését[ől számított két évig]	 követő két adóévre az
adóalanyiság ismételten nem választható ."

17. A törvényjavaslat 18. §-a az alábbiak szerint módosul :

„18. § (1) A kisvállalati adó alapja a (2)—([8]13) bekezdésre figyelemmel :

a) az adózó [pénzügyi vagyonának realizált változása]pénzforgalmi	 szemléletű
eredményének[és]a

b) a személyi jellegű kifizetésekke l

növelt[korrigált együttes] összege,	 korrigálva az e törvény szerinti tételekkel, de
legalább a b) pont szerinti összeg .

(2) A[z (1) bekezdés]	 III. fejezet alkalmazásában az adózó [pénzügyi vagyonának
realizált változása] pénzforgalmi szemléletű eredménye a pénzeszközök [a számvitelrő l



1 2

szóló törvény] az Szt . szerinti beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve a
pénzeszközök tárgyévet megelőző üzleti évben kimutatott összegével .

(3) A[z (1) bekezdés]	 III . fejezet alkalmazásában személyi jellegű kifizetésnek azon
személyi jellegű ráfordítás min ősül, amely [az adózó által] a Tbj . szerint[i] járulékalapo t
képez[ő]	 az adóalanyiság időszaka	 alatt[jövedelemként magánszemélynek (ideértv e
különösen a munkavállalót) juttatott pénzeszköz és egyéb vagyoni érték min ősül, feltéve,
hogy a juttatott vagyoni érték megszerzése az adózó pénzeszközeinek csökkenésé t
eredményezte] .

(4) A kisvállalati adó alapját csökkenti a következ ő ügyletekből a tárgyévben befoly t
pénzeszköz :

a) hitel vagy kölcsön felvétele,

b) az adózó által nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése ,

c) kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,
d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, eladása, valamint tulajdoni részesedést

jelentő befektetés eladása esetén a beváltott, eladott értékpapírok, befektetések vásárlásakora
pénzforgalmi szemléletű eredményt növel ő tételként elszámolt összeg (bekerülési érték),

[e) előleg beérkezése ]
tik) tőkebevonás (különösen jegyzett tőke emelése) ,

kit) osztalék és osztalékelő leg megszerzése[ .] ,

g) elszámolásra kiadott előleg visszafizetése .

([4]5) A kisvállalati adó alapját növeli a következ ő ügyletek miatt a tárgyévben teljesítet t
pénzeszköz kifizetés :

a) hitel vagy kölcsön nyújtása ,

[a]i2az adózónak nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése ,

(b) hitel vagy kölcsön nyújtása, ]
c) saját kibocsátásúkötvény vagy hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír beváltása ,

törlesztése esetén a beváltott, eladott értékpapírok kibocsátásakor a s énzfor.almi szemlélet ű
eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg ,

d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy tulajdoni részesedést jelent ő befektetés
vásárlása,

[e) előleg fizetése ]
tik) tőkekivonás (különösen jegyzett tőke leszállítása) ,

[g]f) osztalék és osztalékel ő leg fizetése[ .]

g) elszámolásra kiadott el ő leg kifizetése .

(6) Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyonnak minősül
különösen és a kisvállalati adó alapját növeli a következő ügyletekhez kapcsolódóan a
tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés :

a) végleges pénzeszközátadás ,

b) 50 ezer forintot meghaladó bekerülési érték ű szolgáltatás igénybevétele, eszköz
beszerzése, ha a körülmények (így különösen az adózó vállalkozási tevékenysége, árbevétele ,
a szolgáltatás jellege, a szolgáltatás ellenértéke) alapján egyértelm űen megállapítható, hogy a
szolgáltatás igénybevétele vagy az eszköz beszerzése ellentétes az ésszerű gazdálkodás
követelményeivel,
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c) a Tbj . rendelkezései szerinti megállapodás alapján egészségbiztosítási járulé k
megfizetése ,

d) kiadás, amely a Büntető Törvénykönyvben meghatározott vesztegetés, befolyással
üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedé s
nemzetközi kapcsolatokban bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben
merült fel, és az elkövetés tényét jogerős bírósági ítélet megállapította,

e) az ellenőrzött külföldi társasággal szemben teljesített kifizetés ,

fi az adóalanyiság időszakát megel őző időszakra megállapított, az adóalanyiság id őszaka
alatt teljesített adófizetési kötelezettség, továbbá az adóalanyiság id őszakában bármely
időszakra megállapított és megfizetett bírság, [és]pótlék, valamint az e törvény alapján
megfizetett adó	 és adóelő leg ,

g) tartozás térítés nélküli átvállalása,

h) a jegyzett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék és a lekötött tartalék napi átlago s
állományának háromszorosát meghaladó, napi átlagos állományon meghatározot t
kötelezettségrészre jutó kamatkifizetés (ide nem értve a pénzügyi intézménnyel szembe n
fennálló kötelezettség alapján elszámolt kamatkifizetést), függetlenül attól, hogy azt a z
adóalany eszköz bekerülési értékének részeként számolja-e el, azzal, hogy e rendelkezé s
alkalmazásában kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói tartozás
kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), valamint minden más, a mérlegben kimutatott
kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő
kötelezettség .

(7) Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyonnak minősül
különösenés a kisvállalati adó alapját növeli a következő ügyletekhez kapcsolódóan
elszámolt ráfordítás :

a) behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése, kivév e

1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy

2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföld i
személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyba n
nem áll ,

b) a térítés nélküli eszközátadás ,
c) a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás ,
d) eszköz hiányának elszámolása, ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány

(különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére, a tárolás körülményeire) megfelel ő
gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha az adózó – az ésszerű gazdálkodás
követelményeit figyelembe véve – nem tett meg mindent a hiányból ered ő veszteség
mérséklésére.

(8) Amennyiben az adózó kapcsolt vállalkozásával kötött	 szerződésében
(megállapodásában) olyan ellenértéket (ügyleti értéket) határoz meg, amely nem felel mega
szokásos piaci árnak, [szemben a pénzeszközök változásával járó költséget, ráfordítás t
vagy bevételt számol el az adóévben, ]=az (1)–(7) bekezdésben	 foglaltaktól függetlenül, és
függetlenül attól, hogy az ügylet az adózó pénzeszközeinek változásával jár-e – [szerin t
meghatározott ] az adóalapot [szokásos piaci értéken kell meghatározni] 	 a szokásos piaci
ár és az ügyleti érték különbségével úgy módosítja, hogy az olyan adóalapnak feleljen meg ,
mint ha független vállalkozással kötött volna szerződést (megállapodást), feltéve, hogy az
adóévben a szerződés (megállapodás) alapján az adóévben teljesítés történt . A szokásos piac i
árat a Tao . tv . 18 .	 (2) bekezdésében meghatározott módszer szerint kell megállapítani .
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(9) Amennyiben a pénzügyi vagyon realizált változása bármely adóévben negatív, ezzel az
összeggel az adózó a következ ő adóévekben – a (10)-(12) bekezdésekben foglaltaka t
figyelembe véve – csökkentheti a pénzügyi vagyon realizált növekményét, feltéve, hogy a
pénzügyi vagyon csökkenése a rendeltetésszer ű joggyakorlás elvének betartásával keletkezet t
(a továbbiakban : elhatárolt veszteség) .

(10) Az elhatárolt veszteség összegét az adózó 10 év alatt, egyenl ő részletekben
használhatja fel a következ ő adóévekben .

(11) A (10) bekezdéstől eltérően az elhatárolt veszteség összegéből az adóévben
beszerzett, el őállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök, szellemi termékek ,
kísérleti fejlesztés aktivált értékével megegyez ő összeggel az adózó döntése szerint, az (1 )
bekezdéstő l függetlenül, teljes mértékben csökkentheti a következ ő adóévek adóalapját.

(12) Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjének megfelel ően kell felhasználni .

(13) A (2) bekezdés alkalmazásában a pénzügyi vagyon realizált változása során
figyelmen kívül kell hagyni e törvény szerinti adóalanyiság els ő adóévében

a) kapott olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megel őző adóévére
vonatkozó eredménykimutatásában bevételként, ráfordításként számol el ,

b) teljesített kiadást, ha az adóévet megel őző adóévben az adóalany az Szt . hatálya alá
nem tartozott ."

18 . A törvényjavaslat 19. §-a az alábbiak szerint módosul :

„19. § (1) Az adó mértéke az adóalapjának 16 százaléka .

(2) A kisvállalati adó [megfizetésével az ]adóalanya mentesül :

a) a társasági adó ,

b) a szociális hozzájárulási adó, és

c) a szakképzési hozzájárulás [, és ]

[d) az osztalék után fizetendő egészségügyi hozzájárulás bevallása és megfizetése
alól . ]

bevallása és megfizetése alól . ”

19 . A törvényjavaslat 20. §-a az alábbiak szerint módosul :

„20 . § (1) Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként megállapítja é s
az adóévet követő év május 31-ig bevallja.

(2) Az adóév a naptári év .

(3) Ha az adóalanyiság év közben szűnt meg – törvény eltérő rendelkezésének hiányában
– a bevallást az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig
kell benyújtani .

[(4) Az adóalany naptári hónaponként az adóelőleget megállapítja, valamint az
adózás rendjérő l szóló 2003. évi XCII . törvény 31 . (2) bekezdése szerinti bevallásában
bevallja .

(5) Az előleg-kiegészítés fizetésére kötelezett adóalany a megfizetett el ő leg-kiegészíté s
összegérő l az adóév december 20. napjáig bevallást nyújt be . ]

([6]4) Ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére az adóévr ől készítendő
bevallás határidejéig nem kötelezett, a fizetendő adót az adóév utolsó napjára készítet t
könyvviteli zárlat alapján állapítja meg . A külföldi vállalkozó a kisvállalati adó alapját
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valamennyi belföldi telephelyére együttesen (kivéve a fióktelepet), míg belföldi fióktelepér e
fióktelepenként külön-külön állapítja meg . "

20 . A törvényjavaslat 21 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„21 . § (1) [Az adóalany az adóév els ő 11 hónapjára havonta, a tárgyhónapot követő
hónap 12. napjáig adóelő leget fizet . Az adóelőleg összege a tárgyhónapban az adóalan y
által foglalkoztatóként, a foglalkoztatottak részére kifizetett, Tbj . szerint járulékalapo t
képező összes jövedelem 19%-a .] Az adózó az adóévre teljesítend ő adóelőleg megállapítási ,
bevallási és fizetési kötelezettségének e §-ban foglaltak szerint tesz eleget .

(2) [Az adóalany, amelynek az adóévet megel őző adóévben az éves szinten számított
bevétele meghaladta a 100 millió forintot, az adóel őleget december 20 . napjáig az adóév i
várható fizetend ő adó összegére kiegészíti (elő leg-kiegészítés) .] Amennyiben az adózó aze
törvény szerint meghatározott adófizetési kötelezettsége az adóévet megel őző adóévben az1
millió forintot elérte az adóelőle_ megállapítási bevallási és fizetési kötelezettsé_ének
havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig tesz eleget . Az e törvény szerinti adóalanyiság
első adóévében az adózó e rendelkezést abban az esetben alkalmazza, ha az adóévet megelőző
adóévben a bevétele meghaladta a 100 millió forintot .

(3) [Az adóalany az adóévre megállapított adót – az adóévben már megfizetet t
adóelő legek beszámításával – a bevallás benyújtására el ő írt határidő ig megfizeti. Ha az
adóévben már megfizetett adóelő legek összege meghaladja az adóévre megállapított ad ó
összegét, a különbözetet az adóalany bevallásában, az igény (bevallás) beérkezéséne k
napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására előírt határidő napjátó l
(esedékességtől) jogosult visszaigényelni .]Amennyiben	 az adózó az e törvény szerint
meghatározott adófizetési kötelezettsége az adóévet megel őző adóévben az 1 millió forintot
nem haladta meg, az adóelőleg megállapítási, bevallási 	 és fizetési kötelezettségének
negyedévente, a tárgynegyedévet követ ő hónap 12-éig tesz eleget . Az e törvény szerint i
adóalanyiság első adóévében az adózó e rendelkezést abban az esetben alkalmazza, ha az
adóévet megelőző adóévben a bevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

(4) Az adóel ő leg összege

a) a pénzeszközök Szt . szerinti beszámolóban kimutatott összegének az adóel ő leg-
megállapítási időszakban realizált változása,

b) a tárgyhónapban az adóalany által fizetend ő , Tbj . szerint járulékalapot képező összes
jövedelem ,

c) az adóelőleg-megállapítási időszakban e törvény szerint megfizetett adóel ő leg .,

d) az adóelő leg-megállapítási id őszakban kifizetett osztalék, osztalékelőleg

együttes összegének a 16 százaléka .

(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adóelő leg összege – az adózó választása esetén – a (4)
bekezdés szerint megállapított összeg, módosítva az e törvény 18 .* (4)-(5) bekezdésében
foglaltakkal . Ha az adózó valamely adóelő leg-megállapítási időszakban e bekezdés szerint
állapítja meg az adóelőleg-fizetési kötelezettségét, akkor az adóelőleg összegét az adóév
végéig minden esetben e bekezdés alkalmazásával állapítja meg .

(6) Amennyiben az adózó pénzforgalmi szemléletű eredménye az adóelő l g-megállapítási
időszakban negatív összeg, az adózó jogosult annak összegét a következ ő adóelőleg-
megállapítási időszakokban – de legfeljebb ugyanabban az adóévben – realizált pozití v
pénzforgalmi szemléletű eredmény csökkentéseként figyelembe venni .
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(7) Az adóalany az adóévre e törvény szerint megállapított adót — az adóévben már
megfizetett adóelőlegek beszámításával — a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti .
Ha az adóévben már megfizetett adóelő legek összege meghaladja az adóévre megállapítot t
adó összegét, a különbözetet az adóalany bevallásában, az igény (bevallás) beérkezéséne k
napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására el őírt határidő napjától (esedékességt ő l )
jogosult visszaigényelni ."

21 . A törvényjavaslat 23 . §-a következ ők szerint módosul :

„23 . § (1) Az egyéni vállalkozó esetében a kisadózó vállalkozások tételes adója szerint i
adóalanyiság [első adóévét megelőző adóév utolsó napján] kezdő napját megelőző napon
megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan, őt egyéni vállalkozói
tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti
teljesítési időpont megelőzi az említett adóalanyiság kezdő napját . A kisadózó vállalkozások
tételes adója szerint adóalanyiság időtartamában felmerült, az adóalanyiság választását
megelőző időszakra vonatkozó kiadásokat az egyéni vállalkozó oly módon számolhatja el ,
mintha azok a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezd ő napját
megelőző napon merültek volna fel .

(2) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a kisadóz ó
vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság bejelentése adóévében [a személyi
jövedelemadóról szóló törvénynek] az Szja tv.-nekaz egyéni vállalkozói tevékenysé g
megszüntetésére vonatkozó elő írásai szerint megállapítja a meglévő készletekkel kapcsolato s
bevételét . E bevételt a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érint ő bevételként tartj a
nyilván, amíg adókötelezettségeit a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkoz ó
rendelkezések szerint teljesíti vagy [a személyi jövedelemadóról szóló törvény] az Szja tv .
szerinti átalányadózást alkalmaz .

(3) Ha a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalany egyéni vállalkozó a z
adóévben

a) egyidejűleg mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat, a mindkét
tevékenységgel összefüggő költségeket a bevételek arányában meg kell osztania ;

b) egyidejűleg mezőgazdasági kistermel ő i tevékenységet is folytat, akkor e tevékenysége
tekintetében — feltéve, hogy arra jogosult — választhatja az átalányadózást .

(4) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalany egyéni vállalkozó [ a
személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban :] az Szja tv.[) ]
49/B. § (5), (11), (14) és (16) bekezdését, vagy 13 . számú mellékletének 14 . pontját
alkalmazza, ha a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság bejelentésének
adóévében vagy azt megel őzően az Szja tv. 49/B. (6) bekezdés g) pontja szerinti
kedvezményt, a kisvállalkozói kedvezményt, illetve a kisvállalkozások adókedvezményé t
vette igénybe, fejlesztési tartalékot képzett . A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti
adóalany egyéni vállalkozó köteles az Szja tv . 84/B. § (2) bekezdését alkalmazni azzal, hogya
nyilvántartott adókülönbözet után esetlegesen megfizetendő adót a személyi jövedelemadó
bevallásban vallja be és a bevallás benyújtására nyitva álló határid ő ig fizeti meg .

(5) Az egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a
megszűnése bejelentésével egyidejűleg az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkoz ó
rendelkezések alkalmazását is bejelentheti, ha a bejelentés időpontjában megfelel [a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben] az Szja tv .-ben foglalt valamennyi feltételnek .

(6) Az egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a
megszűnésének [- ide nem értve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság
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egyéni cég alapítása miatt sz űnik meg –] adóévét követő első adóév első napjára
vonatkozóan – [a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek] az Szja tv.-nek a
nyilvántartásra vonatkozó rendelkezései megfelelő alkalmazásával – részletes vagyonleltárt
készít minden olyan eszközéről, amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni .

(7) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság időszaka alat t
megszerzett nem anyagi jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése –
ide nem értve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítás a
miatt szűnik meg – után a jövedelem meghatározásakor az értékcsökkenési leírást a más álta l
kibocsátott bizonylaton feltüntetett értékre, mint beruházási költségre vetítve állapítja meg .

(8) A személyi jövedelemadó szempontjából költségként elszámoltnak kell tekinteni :

a) a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyként lezárt adóévben teljesítet t
valamennyi, egyébként [a személyi jövedelemadóról szóló törvény] az Szja tv.alapján
költségnek minősülő kiadást (juttatást) ;

b) a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megsz űnésekor a (6)
bekezdés szerinti vagyonleltárban kimutatott nem anyagi javak és tárgyi eszközök (ide nem
értve az adóalanyiság időszaka alatt megszerzett nem anyagi javakat, tárgyi eszközöket )
beruházási költségének az adóalanyiság keletkezését megel őző adóév utolsó napjára [ a
személyi jövedelemadóról szóló törvény] az Szja tv.szerinti nyilvántartásban kimutatott
beruházási költséget meghaladó részét ;

c) a nem anyagi javaknak és a tárgyi eszközöknek a kisadózó vállalkozások tételes adój a
szerinti adóalanyként lezárt adóévre [a személyi jövedelemadóról szóló törvény] az Szja tv.
szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírását (függetlenül megszerzésük id őpontjától) .

(9) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyként lezárt adóéve t
figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt vesztesé g
érvényesítésének időtartama tekintetében. A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint i
adóalanyiságot megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségb ől az említett
adóalanyiság időszakának minden [adóévében] 12 hónapjában20-20 százalékot, illetve
annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni .

(10) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyként lezárt adóéve t
figyelembe kell venni az olyan bevételt csökkentő kedvezmény, valamint adókedvezmén y
tekintetében, amelyet az adózó [a személyi jövedelemadóról szóló törvény] az Szja tv.
rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe .

22. A törvényjavaslat 24 . § (4) és (5) bekezdései következők szerint módosulnak :

„(4) A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég, ha olyan immateriáli s
jószágot vagy tárgyi eszközt ad ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére ,
amely eszköz könyv szerinti értéke alapján az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját
csökkentette, akkor az ezen juttatás könyv szerinti értékének megfelel ő jövedelemre – [a
személyi jövedelemadóról szóló törvénynek] az Szja tv.-nek és az [adózás rendjérő l szóló
törvénynek] Art.-nak egyes, a kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatásokra vonatkozó
rendelkezései szerint – a személyi jövedelemadót megállapítja, megfizeti és bevallja.

(5) A közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég adóalany utolsó üzleti év e
beszámolójának mérlegében kimutatott, tagi jogviszony megszűnésére tekintettel fennálló
kötelezettség alapján a volt tagnak (örökösének) juttatott bevételre – [a személyi
jövedelemadóról szóló törvénynek] az Szja tv.-nek és az [adózás rendjéről szóló
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törvénynek] Art .-nak a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó rendelkezéseit kel l
alkalmazni . "

23 . A törvényjavaslat 25. §-a az alábbiak szerint módosul :

„25. § A társasági adó alanya a [társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvénynek ]
Tao . tv.-nek a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit – e §-ban meghatározot t
eltéréssel – alkalmazza, ha az adóévben bejelenti, hogy a következ ő adóévekben
adókötelezettségeit e törvény rendelkezései szerint teljesíti .”

24. A törvényjavaslat 26. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
„(5) A társasági adó szempontjából költségként, ráfordításként elszámoltnak kell tekinteni :

a) e törvény szerint meghatározott adóalanyiság id őszaka alatt lezárt adóévben teljesített
valamennyi, egyébként a [társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény] Tao. tv .
alapján költségnek minősülő kiadást (juttatást) ; ”

b) az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság időszaka elő tt megszerzett immateriális
jószág, tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának Tao . tv. szerint meghatározott időarányos
részét . "

25. 11 . A törvényjavaslat 26. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság időszakában lezárt adóévet
figyelembe kell venni az olyan adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó [a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény] a Tao.tv.rendelkezései szerint meghatározot t
számú adóévben vehet igénybe . ”

26. A törvényjavaslat 27 . §-a következők szerint módosul :

„27 . § [A számvitelrő l szóló törvény] Az Szt.rendelkezéseit nem alkalmazó közkereset i
társaság, betéti társaság és egyéni cég felszámolása, végelszámolása esetén a cs ődeljárásról[,]
és a felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX. törvény, továbbá [és] a cégnyilvánosságról ,
a bírósági cégeljárásról ésa végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti, a
felszámolás, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal készítend ő záróleltárt é s
zárómérleget [a számvitelrő l szóló 2000. évi C. törvény] az Szt . 2/A. §-ának (4) bekezdés e
előírásának figyelembe vételével készíti el azzal, hogy azt könyvvizsgálóval nem kel l
ellenőriztetni . ”

27. A törvényjavaslat 29. §-a elmarad :

[29 . § A Tao. tv . 3. számú melléklet A) része a következő 1 . ponttal egészül ki :

(A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenysé g
érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen :)

„1 . az a költség, ráfordítás, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya
alá tartozó vállalkozás részére juttatott ellenérték következtében merül fel ; ]

28. A törvényjavaslat 31. § bekezdése következők szerint módosul :

„[(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban :
Szja. tv.) 3. számú melléklet V . része a következő 13. ponttal egészül ki :

„13. az a kiadás, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartoz ó
vállalkozás részére juttatott ellenérték következtében merül fel .”]
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[(2)] Az Szja . tv . 11 . számú melléklet IV . része a következ ő 1 . ponttal egészül ki :

„1 . az a kiadás, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartoz ó
vállalkozás részére juttatott ellenérték következtében merül fel ;”"

29 . A törvényjavaslat 32 . §-a a következők szerint módosul :

„32. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban : Htv.)39/B. §-a helyéb e
a következő rendelkezés lép :

„39/B. § (1) Az egyszer űsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapjá t
– a 39. (1) bekezdésében, vagy a 39/A . §-ban foglalt el ő írásoktól eltérően – az egyszerűsített
vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is megállapíthatja .

(2) A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 39 . § (1 )
bekezdésében, vagy a 39/A . §-ban foglalt elő írásoktól eltérően – a kisvállalati adója alapjának
20 %-kal növelt összegében is megállapíthatja.

(3) A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban e
§ alkalmazásában : kisadózó vállalkozás) – kizárólag e min ősége fennállásának id őtartamával
egyező időtartamra vonatkozó, meg nem változtatható – döntése esetén az adó adóévi alapja–
a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és
telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint . Ha a kisadózó vállalkozáse
minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn ,
vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akko r
az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség idő tartama
naptári napjai alapján arányosított része.

(4) Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a
kisadózó vállalkozás adókötelezettségének idő tartama az adóévben

a 12 hóna . akkor adóját évente két e. enlő részletben az adóév harmadik hóna . 'ának
15 . és kilencedik hónapjának 15 . napjáig,

b)12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenl ő részletben a kisadózó vállalkozáse
minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap
15 . napjáig

fizeti meg.

(5) A kisadózó vállalkozást e min őségére tekintettel – a 41 . §-ban és az adózás rendjérő l
szóló törvényben foglaltaktól eltérően, a (6)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével–
adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtás i
kötelezettség, továbbá a 39 . § (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási kötelezettség ne m
terheli .

6 A 3 bekezdés szerinti adóala .-meálla pítást alkalmazó kisadózó vállalkozás az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon adóbevallást nyújt be, ha

a) a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága bármely ok miat t
megszűnik, a megszűnés hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül ,

b) a (3) bekezdés szerint az adóévre fizetend ő adó a (4) bekezdés alapján az adóévre
ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózók tételes adójában a z
adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye . Ekkor a kisadózó vállalkozásnak az
adóévi adókötelezettségre jutó és a ténylegesen megfizetett adó összegéről, annak
különbözetéről az adóévet követő év január 15-ig kell bevallást benyújtania, a különböze t
ekkortól igényelhető vissza.
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(7) A vállalkozó a (6) bekezdés a) pontja szerinti bevallás-benyújtással egyidej űleg :

a) a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyiság id őtartamára járó ésa
ténylegesen megfizetett adó különbözetét megfizeti (ha a különbözet előjele pozitív), illetve
visszaigényelheti (ha a különbözet előjele negatív) ,

b) a 41 . § (3) és (6) bekezdések alkalmazásával adóel őleget is bevall, feltéve, hogy az
adóelő leg bevallásának — a 41 . § (4) bekezdésének figyelembe vételével — helye van .

(8) Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást adóév közben
választja, akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló
adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallás t
nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.

(9) A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó — a z
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített — bejelentkezési, 	 bejelentési, bevallás i
nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás napjátó l
számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára . A bejelentkezési ,
bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak min ősül .

[(3)] (10) Az adó alapjának az (1)—(2) bekezdés szerinti megállapítása adóévr e
választható, az err ő l szóló bejelentést a 39/A. § (5) bekezdése szerint kell megtenni .

[(4)] (11)Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya aló l
kikerül, akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerint i
adóévére az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralév ő részére a 39. § (1) bekezdése, vagy a
39/A. § előírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A . §-ban foglal t
feltételek egyébként fennállnak .

[(5)] (12)Ha a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévére
a (2) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére a 39 . § (1) bekezdése, vagy a 39/A . §
előírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A. §-ban foglalt feltételek
egyébként fennállnak .

[(6)] (13) Ha a vállalkozó az egyszer űsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya aló l
kikerül, akkor

a) köteles az egyszerűsített vállalkozói adókötelezettségérő l szóló bevallás-benyújtással
egyidejűleg az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megsz űnését követő naptól az azt
követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra (e pont alkalmazásában :
előlegfizetési időszak) a bevallásban szerepl ő , a bevallással lefedett id őszak naptári napjai
alapján 12 hónapra számított összegű adóelőleget az elő legfizetési id őszakra eső egyes
előlegfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevallani, azzal, hogy nem kell adóel ő leget
bevallani arra az elő legfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóel ő leget .

b) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévér ő l szóló bevallást az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott id őpontig köteles
benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett el ő leg és a tényleges fizetendő adó
összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza .

[(7)] (14) Ha a vállalkozó [a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló törvény] a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor

a) köteles a kisvállalati adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással egyidej űleg a
kisvállalati adóalanyiság megszűnését követő naptól az azt követő adóév első félévének utolsó
napjáig terjedő időszakra (e pont alkalmazásában: elő legfizetési id őszak) a bevallásban
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szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai alapján 12 hónapra számított összeg ű
adóelő leget az elő legfizetési időszakra eső egyes elő legfizetési időpontokra, egyenl ő arányban
bevallani azzal, hogy nem kell adóelő leget bevallani arra az el ő legfizetési időpontra, amelyre
a vállalkozó már vallott be adóel ő leget .

b) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerint i
adóévéről szóló bevallást a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóró l
szóló törvényben meghatározott időpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejű leg az adóévre
már megfizetett el ő leg és a tényleges fizetendő adó összegének különbözetét megfizeti, illetv e
igényelheti vissza . "

30. A törvényjavaslat a következ ő új 33. §-sal egészül ki :

„33 . § (1) A Htv . 52 . &-a 22 . pontjának a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(nettó árbevétel.)

„a)a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres
könyvvitelt vezet ő vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem
pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételkén t
elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett	 vállalkozó esetében az
adóhatósággal elszámolt — az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordításo k
között kimutatott — jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott ,
az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve ha az íg y
elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte ,
valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, ab)-
h)alpontokban foglalt eltérésekkel,”

(2) A Htv. 52. §-a 22 . pontja a következő új h)ponttal egészül ki :

(nettó árbevétel:]

„h)a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya
alá tartozó vállalkozó esetén, a vállalkozónak a kisadózó vállalkozások tételes adójáról ésa
kisvállalati adóról szóló törvény szerinti bevétele, illetve kisadózó vállalkozás bevétele .”"

31. A törvényjavaslat 33 . § (1) bekezdése következők szerint módosul :

„(1) [A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban :] Az Szt .[)] 2/A . §
(1)—(5) bekezdésében az „egyszer űsített vállalkozói adóról szóló” szövegrészek helyébe „az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló” szöveg lép . ”

32. A törvényjavaslat 34 . §-a elmarad :

„[34. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról ,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 29/A. §-a a
következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó kisadózó vállalkozá s
tevékenységében közreműködő kisadózó a magasabb összeg ű társadalombiztosítás i
ellátások megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a 19 . § (2)—
(3) bekezdés szerinti járulékokat a minimálbérnél magasabb járulék alapnál megfizeti .
A nyilatkozat az adóévre szól, melyet az adóévet megel őző év december 20-áig kell az
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állami adóhatósághoz benyújtani. A nyilatkozat az Art. szerinti végrehajtható okiratna k
minősül ."]"

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
2. A törvény alkalmazásához szükséges fogalmak pontosítása, kiegészítése .
3. A Javaslat kizárja a kisadózók tételes adójának választására jogosító tevékenységek közü l

a különböző ügynöki (biztosítási, brókeri) és az ingatlan bérbeadására irányul ó
tevékenységeket és pontosítja a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályokat .

4. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
5. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
6. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
7. A Javaslat kiegészíti a 6 millió forintot meghaladó bevétel után fizetend ő százaléko s

mértékű adóra vonatkozó szabályozást azzal az esettel, amikor a vállalkozás az adóévbe n
lép be, vagy lép ki, esik ki a kisadózó vállalkozások tételes adójából . Ebben az esetben a
bevételi értékhatár, amely felett a 40 százalékos mértékű adót fizetni kell, az adóalanyiság
hónapjaira vonatkozóan havonta 500 ezer forint . A Javaslat meghatározza azokat a z
eseteket is, amikor nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azért, mert a
kisadózó keres őképtelen, így például táppénzben vagy gyesben részesül, tevékenységé t
szünetelteti .

8. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
9. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
10. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
11.Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
12.Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
13.A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá bejelentkez ő vállalkozások álta l

kiállított számlát más adóalanyok költségként elszámolhatják . Annak érdekében, hogy a
tételes adót fizető vállalkozások ne állítsanak ki fiktív számlákat (melyek kisadóz ó
vállalkozások számára pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményeznek, de a
számlát befogadó társaság adóalapját eltüntethetik), a javaslat arról rendelkezik, hogy h a
a kisadózó ugyanazon adóalanynak éves szinten együttesen 1 millió forintot meghaladó
értékű számlát állít ki, akkor mind a kisadózó, mind az üzleti partner adatszolgáltatásr a
köteles. További garanciális szabály az, hogy amennyiben a kisadózó vállalkozá s
ugyanazon adóalany számára éves szinten együttesen 1 millió forintnál nagyob b
összegben állít ki számlát, akkor nem az adóhatóságnak, hanem a kisadózónak kell az t
bizonyítania, hogy nem színlelt munkaviszonyról van szó .

14. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
15. A módosítás a létszám követelmény, illetve a bevételi követelmény teljesüléséne k

vizsgálatát — a válaszhatóság id őpontjára is tekintettel — a várható bevételi, illetve
létszámadatokhoz rendeli viszonyítani .

16.A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választásának bejelentésére a módosítás szerint a z
erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton az adóév december 1-jét ő l
december 20-ig van lehetőség. A módosítás rendezi a választás bejelentéséne k
visszavonhatóságát is, a módosítás alapján a bejelentés visszavonására a bejelentés t
követő év január 15-éig jogosult az adózó .

17. A módosítás értelmében amennyiben az adózó pénzügyi vagyonának realizált változás a
nulla vagy negatív, akkor a kisvállalati adó alapját a társadalombiztosítási járulékalapo t
képező személyi jellegű kifizetések képezik . Ezen módosítás biztosítja, hogy —
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minimumadóra vonatkozó rendelkezések hiányában – az adóalany legalább a személy i
jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adóterheket teljesítse . A módosítás rögzíti, hogy
kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyletei, szerz ődései során a szokásos piaci ár
figyelembevételével kell az adóalapot megállapítani, ennek során a szokásos piaci á r
megállapítására a Tao . tv.-ben meghatározott módszerek egyikét kell alkalmazni . A
módosítás rendelkezik az elhatárolt veszteség kés őbbi adóévekben történő felhasználásnak
kérdésérő l is, az elhatárolt veszteséget 10 év alatt, egyenl ő részletekben lehet felhasználni .
A javaslat az új beruházások támogatása érdekében biztosítja, hogy a kisvállalati ad ó
alanya a veszteségnek azt a részét, amely új beruházással kapcsolatban merült fel ,
korlátlanul (a 10 éves időtartamra tekintet nélkül, döntése szerinti megoszlásban )
felhasználhatja a későbbi évek adókötelezettségével szemben . Az új beruházásokra
tekintettel keletkező veszteség felhasználása útján lehetőség van arra, hogy a kisvállalat i
adó alapja kisebb legyen, mint a társadalombiztosítási járulékalapot képez ő személy i
jellegű kifizetések összege .

18. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
19. A kisvállalati adóbevallása című fejezetből törlésre kerül az adóelőleg bevallására és

megfizetésére vonatkozó szabályok, tekintettel arra, hogy ennek részletszabályai a
módosuló 21 . §-ban kerülnek meghatározásra.

20. A kisvállalati adóel őleg bevallására és megfizetésére tartalmaz új szabályokat, mely
szerint amennyiben a kisvállalati adózó adófizetési kötelezettsége az adóévet megel őző
adóévben meghaladta az 1 millió forintot, adóelőleg bevallásra és fizetésre havont a
kötelezett . Amennyiben az adóévet megel őző adóévben az adófizetési kötelezettség nem
haladta meg az 1 millió forintot az adózó az adóel őleg bevallására és fizetésére
negyedévente kötelezett.

21. A Javaslat rendelkezést tartalmaz arra, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adój a
szerinti adóalanyiság időszakában felmerült, de a megelőző időszakra vonatkozó kiadások
hogyan számolhatók el .

22. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
23. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
24. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
25. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
26. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
27. A Javaslat törli azt a rendelkezést, amely alapján a kisadózó vállalkozások tétele s

adójának hatálya alá tartozó vállalkozásnak juttatott ellenérték nem a vállalkozási
tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül .

28. A Javaslat törli azt a rendelkezést, amely alapján a kisadózó vállalkozások tétele s
adójának hatálya alá tartozó vállalkozásnak juttatott ellenérték nem számolható e l
költségként az egyéni vállalkozónál.

29. A módosító javaslat biztosítja a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartoz ó
vállalkozások (kisadózó vállalkozók) számára, hogy adóalapjukat egy, kizárólag a
számukra biztosított, egyszerűsített módon is megállapíthassák . Eszerint az egyes,
adókötelezettséggel érintett településekre (a székhely illetve valamennyi, a telephelye k
fekvése szerint illetékes településre) jutó adóalap minden település vonatkozásában 2,5
millió forint. Ez a megoldás lehetővé teszi ezen vállalkozások számára azt, hogy az egye s
településekre jutó adóalaprészt a helyi adótörvénybeli megosztási módszerek alkalmazás a
nélkül, minden adminisztrációs és számítási lépést kikerülve meghatározhassák .
További könnyítés, hogy a kisadózó vállalkozókat adóel őleg-bejelentési-, bevallási-, é s
adóelőlegfizetési kötelezettség, valamint évente – két eset kivételével – adóbevallási
kötelezettség, sőt adóalap-megosztási kötelezettség sem terheli . Adójukat, főszabály
szerint, 12 hónapos adóév esetén ugyanakkor – az évi egyszeri, nagyobb összeg ű fizetést
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kiáltva – két egyenlő részletben, az adóév harmadik és kilencedik hónapja 15. napjáig
fizetik meg. Ha az adóév 12 hónapnál rövidebb (mert az arra jogosult vállalkozó év
közben választja kisadózók tételes adója szerinti adózási módot), a 12 hónapnál rövideb b
időszakra jutó adót az adóév első és utolsó hónapjának 15 . napjáig kell megfizetni .
A kisadózók tételes adója hatálya alatt lévő és a helyi iparűzési egyszerűsített, tétele s
adóalap-megállapítását választó vállalkozónak e bejelentését be kell jelentenie a z
adóhatósághoz, mint ahogyan azt is, ha már nem tartozik a kisadózók tételes adójának
hatálya alá. E bejelentéseket tartalmazó bejelentkezési, bejelentési, bevallás i
nyomtatványok végrehajtható okiratnak minősülnek .

30. A módosító javaslat az adójogi jogszabályok közti összhang biztosítása érdekében a helyi
iparűzési adó vonatkozásában – ezen adózói kör speciális adójogi helyzetére tekintettel –
egy speciális nettó árbevétel-fogalmat állapít meg a kisadózó vállalkozások tétele s
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozókra . Eszerin t
esetükben a helyi iparűzési adó alapjának min ősülő nettó árbevétel alatt a vállalkozónak a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerint i
bevétele értendő .

Az új – kizárólag a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szól ó
törvény hatálya alá tartozó vállalkozókra vonatkozó – árbevétel-fogalom Htv-be iktatás a
eredményeként szükséges a Htv . általános árbevétel-fogalmában [Htv . 52. § 22 . pont a)
alpontja] szerepl ő hivatkozás pontosítása is .

31. Jogtechnikai pontosító rendelkezés .
32. A Javaslat törli a Tbj . azon rendelkezését, amely alapján a kisadózó vállalkozó egyoldalú

nyilatkozattal magasabb járulékalap utáni járulékfizetést vállalhatott volna .

Budapest, 2012 . szeptember ,2o:"
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