
ORSIN

	

u,,.,.) :l1UR `

Érkezett- 2012 OKT 01•

Alkotmányügyi, igazságügy i
és ügyrendi bizottságának

ajánlás a
a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges

egyes törvények módosításáról szóló T/7955. számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő a T/7955/24 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a munkahelyvédelmi akciótervben foglalta k
megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló, T/7955/24 .

számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/7955/25. számú

zárószavazás elő tti módosító javaslatot .

Az ajánlásban szereplő rövidítések:

Eat .

		

= az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
szóló 2011 . évi CLVI . törvény

Szakhoz.tv. =

		

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáró l
szóló 2011 . évi CLV. törvény

T/7955/26 . szám

Az Országgyűlés
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1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. §-ában az Eat. 461. §-át új (4) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :

/3. Az Eat. 461 . §-a a következő szöveggel lép hatályba: /

(4) A (2) bekezdésben foglalt részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilletia
kifizetőt.

Indokolás : Lásd a T/7955/25/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 4. §-ában az Eat. 4628. § (2) és (5)
bekezdéseinek a következő módosítását és új (6)-(7) bekezdésekkel történő kiegészítését
javasolja :

4. § Az Eat. a 462/A. §-t követően a következ ő alcímekkel és 462/B-462/D . §-sal
egészül ki :

„A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthet ő
adókedvezmény

4628. § (1) A huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személy t
adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az ő t a
munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe .

(2) A legfeljebb 180 nap – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal
rendelkező, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló esetében a részkedvezmény egyenl ő
a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási id őszakra
megillető , az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 eze r
forint 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében .

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltétellel nem rendelkező huszonöt év alatti, valamint
az ötvenöt év feletti munkavállaló estén a részkedvezmény egyenl ő a foglalkoztatott
természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó
alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14, 5
százalékával .

(4) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennáll ó
adófizetési kötelezettséget eredményez ő munkaviszonyonként külön-külön kiszámított
részkedvezmények összegeként állapítja meg .
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(5) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló a 25 . vagy 55. évét betölti ,
vagy amelyben a (2) bekezdés szerinti 2 éves id ő tartam véget ér, a részkedvezmény az egész
hónap tekintetében megilleti a kifizetőt .

(6) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítéséhez szükséges, hogya
munkavállaló az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással (egy
alkalommal) a munkáltató	 részére	 igazolia,	 hogy legfeljebb	 180 nap biztosítási
kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik .

(7) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény az ott meghatározott feltételek
fennállása esetén a 2012 . december 31-én már fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható ,
azzal, hogy a kedvezményezett foglalkoztatás kezdő időpontjának 2013 . január Hét kell
tekinteni .

Indokolás : Lásd a T/7955/25/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 4. §-ában az Eat. 462/C. §-át új (5 )
bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

/4. Az Eat. a 462/A. §-t követően a következő alcímekkel és 462/13-462/D . §-sal
egészül ki :

„A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthet ő
adókedvezmény/

(5) A (2) bekezdésben foglalt részkedvezmény azon egész hónap tekintetében i s
megilleti a kifizetőt, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve
harmadik éve véget ér .

Indokolás : Lásd a T/7955/25/3. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 4. §-ában az Eat. 462/D. §-át új (5)
bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

/4. Az Eat. a 462/A. §-t követően a következő alcímekkel és 462/B-462/D . §-sal
egészül ki :

„A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthet ő
adókedvezmény/
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(5) A (2) bekezdésben foglalt részkedvezmény azon egész hónap tekintetében i s
me _ illeti a kifizetőt amel ben a kedvezmén ezett fo lalkoztatás első két éve illetve
harmadik éve véget ér .

Indokolás : Lásd a T/7955/25/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. § (1) bekezdésének – az Art. 318. § (2)
bekezdés nyitó szövegrészét érint ően – az elhagyását javasolja:

8 . § [(1) Az Art. 31/B. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„(2) Az általános forgalmi adó alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtás a
esetén azon számlákról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett általáno s
forgalmi adó alanyra áthárított általános forgalmi adó összege a 2 000 000 forintot elér i
vagy meghaladja, arról az adómegállapítási id őszakról teljesítendő általános forgalmi
adó bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító
számlában feltüntetett adót meg kell állapítania, számlánként nyilatkozni köteles : ”

(2)] Az Art. 318. §-a a következő (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki :

„(8) A pénzforgalmi elszámolást választó általános forgalmi adó alany által kibocsátot t
számla esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot csak egyszer, arról az
adómegállapítási időszakról teljesítend ő általános forgalmi adó bevallásban kell megtenni ,
amelyben ezen számla alapján az adózó els ő alkalommal adólevonási jogot érvényesít,
adómegállapításra kötelezett.

(9) A pénzforgalmi elszámolást választó általános forgalmi adó alany termé k
beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot ugyanazo n
számláról csak egyszer, arról az adómegállapítási id őszakról teljesítendő általános forgalm i
adó bevallásban teljesíti, amelyben ezen számla alapján els ő alkalommal adólevonási jogot
érvényesít.”

Indokolás : Lásd a T/7955/25/5. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 15. §-ában az Áfa tv. 1968. § (1) bekezdés
a)-b) pontjainak, (2) bekezdés a)-b) pontjainak, (5)-(6) bekezdés záró szövegrészeinek ,
valamint 196/F. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/15. § Az Áfa tv. Második része a XIII . Fejezetet követően a következő XIIUA.
Fejezettel egészül ki :

„XIIUA. Fejezet

Pénzforgalmi elszámolás/

196/A. § Pénzforgalmi elszámolás esetében e törvény rendelkezéseit az e fejezetbe n
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni .

196/B. § (1) Az az adóalany, aki (amely)

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004 . évi XXXIV .
törvény (a továbbiakban : Kkv.) [törvény] rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján
kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv . hatálya alá tartozna, é s

b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedi g
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, [és] továbbá

c) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt ,

jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani,
kivéve, ha alanyi adómentességben részesül .

(2) Abban az esetben, ha az adóalany él az (1) bekezdésben említett választási jogával ,

a) az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes
termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után – ide nem értve a termék 10 . § a) pontja és 89 .-§-
a szerinti értékesítését, valamint azon termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat ,
amelyekre az adóalany a törvény Második részében meghatározott más különö s
rendelkezéseket alkalmazza – az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték
jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg;

b) termék beszerzéséhez – ide nem értve a termék 10 . § a) pontja szerinti
értékesítésnek megfelelő beszerzést –, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan r á
áthárított adó levonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban
az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a
részére terméket értékesítő , szolgáltatást nyújtó számára megfizeti[,] i

c) számla érvénytelenítése vagy módosítása esetén az alábbiak szerint kell eljárni :
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ca) olyan számla érvénytelenítése, vagy ellenérték visszatérítéssel járó
módosítása esetén, amelyen a 169 . § p) pontja szerint a pénzforgalmi elszámolásra utalá s
szerepelt, az áthárított adó csökkenését a terméket értékesít ő , szolgáltatást nyújtó adóalany
fizetendő adót csökkentő tételként, a terméket beszerző , szolgáltatást igénybevevő adóalany
fizetendő adót növelő tételként abban az adómegállapítási időszakban veszi figyelembe,
amelyben a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti ,

cb) ellenérték fizetési kötelezettséget keletkeztető számlamódosítás esetén, —
feltéve, hogy a 169 . § p) pontja szerinti pénzforgalmi elszámolásra utalás szerepelt azon a
számlán, amelynek adattartalmát az okirat módosítja — a terméket értékesít ő, szolgáltatás t
nyújtó adóalany a módosításból ered ően keletkező fizetendő adót az a) pont szerint állapítj a
meg, a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany adólevonási joga is ekko r
keletkezik,

cc) a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany, az általa befogadott
számlának a pénzforgalmi elszámolás időszakában történő érvénytelenítése vagy módosítás a
esetén a ca) és cb) alpontokban foglaltakat mint a termék beszerzője, szolgáltatás
igénybevevője értelemszerűen alkalmazza.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában

a) ha az ellenérték jóváírása, kézhezvétele, megfizetése részletekben történik ,

aa) a fizetendő adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor, legalább a
megfizetett részlet erejéig kell megállapítani ,

ab) a levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható ;

b) az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, h a
az abból származó követelése vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés ,
tartozásátvállalás miatt vagy más módon sz űnik meg .

(4) A (2) bekezdés a) pontja nem alkalmazható arra a termékértékesítésre ,
szolgáltatásnyújtásra, amely teljesítését tanúsító számlán az adóalany a 169 . § p) pontj a
szerinti hivatkozást, utalást nem tüntette fel .

(5) A pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak, ha a teljesítés és a fizetend ő adó
— (2) bekezdés a) pontja szerinti — megállapítása között

a) az e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek
eredményeként tő le adófizetés nem lenne követelhető ,

b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül ,

c) tevékenységét szünetelteti, vag y

d) b) pont szerinti eljárás nélkül jogutód nélkül megsz űnik,
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a fizetendő adót — a (2) bekezdés a) pontjától eltérően — az a) pontban említett esetben
a jogállás-változást megelőző napon, a b) pontban említett esetben a tevékenységet lezár ó
adóbevallásban, a c) és d) pontokban említett esetben az [adózás rendjéről szóló törvény]
Art. szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban kell megállapítani .

(6) Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalan y

a) e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek
eredményeként előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult,

b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül ,

c) tevékenységét szünetelteti, vagy

d) b) pont szerinti eljárás nélkül jogutód nélkül megszűnik,

a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó
levonásának jogát — a (2) bekezdés b) pontjától eltérően — az a) pontban említett esetben a
jogállás-változást megelőző napon, a b) pontban említett esetben a tevékenységet lezár ó
adóbevallásban, a c) és d) pontokban említett esetben az [adózás rendjéről szóló törvény]
Art. szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban gyakorolhatja .

196/C. § (1) A pénzforgalmi elszámolás abban az esetben választható, ha az adóalan y
összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő
ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összeg e

a) sem a tárgy naptári évet megel őző naptári évben ténylegesen,

b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen

nem haladja meg a 125 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget .

(2) A pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felső értékhatárba nem
számítandó be :

a) az adóalany vállalkozásában

aa) tárgyi eszközként használt termék értékesítése,

ab) immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni érték ű
jog végleges átengedése,

b) a termék 89. § szerinti értékesítése ,

c) a 85. § (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ,

d) a 86. § (1) bekezdés a)—g) pontjai szerinti adómentes, kiegészít ő jellegű
szolgáltatásnyújtás

fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték .
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196/D. § Az adóalany belföldi nyilvántartásba vételével egyidej űleg is választhatja a
tárgy naptári évre a pénzforgalmi elszámolást. Ilyen esetben elegend ő a 196/C . § (1) bekezdés
b) pontjában említett feltételt időarányosan teljesíteni .

196/E. § Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjed ő
időszakra választja .

196/F. § (1) A pénzforgalmi elszámolás megszűnik

a) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy
naptári évet követő naptári évre nem kívánja alkalmazni ;

b) a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár meghaladásának napjá t
követő nappal, ha a tárgy naptári évben a tényadatok alapján a 196/C . § (1) bekezdé s
b) pontjában említett feltétel nem teljesül ;

c) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a tárgy naptári évet követő naptári év
első napján nem minősül a 196/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kisvállalkozásnak ;

d) az eljárás joger ős elrendelését megelőző nappal, ha az adóalany csőd-, felszámolási ,
végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül ;

e) az adóalany tevékenységének szüneteltetését megelőző nappal .

(2) Ha a pénzforgalmi elszámolás az (1) bekezdés b) pontja szerint sz űnik meg, az
adóalany a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése ,
szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja a pénzforgalm i
elszámolás választására jogosító felső értékhatárt .

(3) Abban az esetben, ha a pénzforgalmi elszámolás az (1) bekezdés b) pontja szerin t
szűnik meg, az adóalany a pénzforgalmi elszámolás [választására vonatkozó joggal]
választásának jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet .

(4) Az adóalany a 196/B . § (5) bekezdésére is figyelemmel a 196/B . § (2) bekezdés a)
pontját a pénzforgalmi elszámolás megszűnését követően is alkalmazza .

196/G. § (1) Az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választásáról, illet ő leg annak
megszűnéséről az állami adóhatóságnak nyilatkozik .

(2) Az (1) bekezdésben említett nyilatkozattételre az Art . változásbejelentésre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni ."

Indokolás : Lásd a T/7955/25/6. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 26. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következ ő
rendelkezés felvételét javasolja :

26 . § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a
kihirdetését követő napon lép hatályba.

[(2) A 6 . §, a 9 . §, valamint a 22. § 2012. december 1-jén lép hatályba .

(3) Az1.§–5.§,a 7.§--8.§, a 9.§ (2) bekezdése, a10 .§–12.§, a 20.§–22.§és a
melléklet 2013 . január 1-jén lép hatályba.]

(2) A 3. $ és a 25. $ 2012 . december 1-jén lép hatályba .

(3) Az 1–2 . §, a 4–5 . §, a8–9. §,a 11 . §, a 14. §, a 22–24 . § és a melléklet 2013 . január
1-jén lép hatályba.

Indokolás : Lásd a T/7955/25/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

8. Az Előterjesztő az egységes javaslat 27. §-ának a következő módosítását javasolja:

27. § E törvény [12] 15. §-a a közös hozzáadottértékadó-rendszerr ől szóló
2006/112/EK tanácsi irányelv 66 . cikkének és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról szóló
2010/45/EK tanácsi irányelv (2010. július 13 .) által a 2006/112/EK tanácsi irányelvbe
beiktatott 167a . cikknek való megfelelést szolgálja .

Indokolás : Lásd a T/7955/25/8 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2012 . október 1 .

Dr. Salamon László s .k.,
az Alkotmányügyi, igazságügy i

és ügyrendi bizottság elnöke
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