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Módosító iavaslat
Dr. Kövér László úr ,

Az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése alapján egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb
törvények módosításáról szóló T/8750 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő .

A törvényjavaslat az alábbi 31 §-al egészül ki a többi szakasz számozásának értelemszer ű
módosításával .

"31 . § A Tao. tv . 17.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás el őtti
eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 5 0
százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Nem vonatkozik eza
szabály azon adózóra, amellyel szemben a korábban indított csődeljárás vagy felszámolás i
eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezség eredményeként megsz űnt, mely
esetben az adózó a csődeljárás vagy felszámolási eljárás megszűnésének évében döntése
szerint tárgyévi adózás előtti eredményét az addig keletkezett elhatárolt vesztesége 100% -
áig csökkentheti azzal hogy ezt a rendelkezést alkalmazni kell a jelen 17 .	 valamennyi
bekezdésében foglalt esetekre.”"

A törvényjavaslat 289 . (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul .

„(4) Az 1 . §—30. §, 32. §-39. §, 41 . §, 42. §, 48 . §—55. §, 57 . §—112. §, 114 . § a) pont,115 . §—
121 . §, 123 . §, 125 . §—163 . §, 166. §—197. §, 199. §—226. §, 227. § 1—12., 14-34 . pontjai, 228 .
§-239. §, 241 . §—250 . §, 251 . § (1) bekezdés, 252 . §—255. §, 259. §—260. §, 271 . §, 273 . * —
289 . §, az 1—3., S . és 7—9. melléklet 2013 . január 1-jén lép hatályba .”
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INDOKOLÁS

a 31. §-hoz

A Tao. tv. 17.§-a 2012 . évtől egy (2) bekezdéssel egészült ki, mely bekezdés az adott év
elhatárolt veszteség nélkül számított pozitív adóalapj ának 50%-ában maximálta az elhatárolt
veszteség tárgyévi felhasználását . Ennek indoka az elhatárolt veszteség felhasználásának
kiegyensúlyozottabb ütemezése volt, anélkül, hogy az elhatárolt veszteség teljes összegéne k
felhasználása korlátozás alá esett volna .

Vannak azonban olyan körülmények, melyek e korlát alkalmazása esetén az e törvény al á
tartozó adóalanyok indokolatlan ellehetetlenülését okozhatják . A számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 86. §. (3) bekezdés h/ pontja szerint a hitelezők által elengedett követelést a
rendkívüli bevételek között kell kimutatni . Ez sikeres egyezséggel lezárt csőd- és felszámolás i
eljárással érintettek esetén azt jelenti, hogy a fenti eljárások alól kikerült adóalanyoknak
pénzbevétellel nem járó, pusztán számviteli eredménye mutatkozik, miközben a csőd- vagy
felszámolási eljárást megalapozó fizetésképtelenné válásuk tényleges vesztesé g
felhalmozással járt együtt . Az így keletkező virtuális, likvid pénzeszközzel nem fedezet t
eredmény a módosításra javasolt 50%-os szabály miatt akkora társasági adó kötelezettséget
keletkeztethet, melynek befizetésére az eredmény virtuális volta miatt pénzügyi fedezet nincs .
Ennek egyenes következménye az újabb fizetésképtelenség és a felszámolás .

Az így elkerülhetetlenül előálló felszámolási helyzet megkérd őjelezi a hitelezőkkel való
sikeres megállapodás értelmét, az érintett adóalanyok továbbműködtetését célzó
erőfeszítéseket, ezért szöges ellentétben állna a vállalkozások továbbműködésének
elősegítését és a munkahelyek megőrzését célzó törekvésekkel. A Javaslat elfogadása
ugyanakkor elősegíti- nem utolsó sorban a kormány által cs ődeljárás szempontjából kiemelten
fontosnak tartott gazdálkodók esetén — a válsághelyzetb ő l való kilábalást.

a 289. § (4) bekezdés módosításához

A fentiekben kifejtettek alapján feltétlenül indokolt, hogy a Tao. tv. 17. § . (2) bekezdésének
fentiek szerinti módosítása már a módosító törvény kihirdetését követő napon hatályba lépjen,
továbbá ebben a bekezdésben átvezetésre kerültek a hivatkozásoknak az új, 31 . § beillesztése
miatt szükséges átszámozása.

Budapest, 2012 . Október 30 .
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