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Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság

Módosító javaslat

Dr. Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

T/8750/

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
T/8750. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) a Házszabály 94 . §
(1) bekezdése alapján — az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 26. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki
(egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés számozása (1) bekezdésre módosul) , :

„(2) A Tao. tv. 4. §-a a következő 31. ponttal egészül ki :

„31 . szabad vállalkozási zóna :a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt ,
térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve
helyrajzi számokkal lehatárolt, afejlesztésszempontjából együtt kezelt térség;”

(3) A Tao. tv. 4. -a a következő 43/a. ponttal egészül ki:

„43/a. látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány:
minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő
utánpótlás-nevelésfejlesztésétvégző alapítvány, amelyik közhasznúnak minősül;”"

2. A törvényjavaslat 29. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki (egyidejűlega
jelenlegi rendelkezés számozása (1) bekezdésre módosul) :

„(2) A Tao. tv. 7. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,

„(17) A felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia, a központ i
költségvetési szervként működő kutatóintézet, továbbá bármelyikük által vagy közöse n
alapított kutatóintézet kutatóhely, valamint a közvetlenül vagy közvetve többség i
állami tulajdonban lévő gazdasági társaság formájában működő kutatóintézet és az
adózó által írásban kötött szerződés alapján közösen végzett alapkutatás, alkalmazot t
kutatás va14 kísérleti fe' lesztés esetén az adózó az 1 bekezdés t sont' ában fo laltak
alkalmazásakor az ott meghatározott összeg háromszorosát, legfeljebb 50 millió forinto t
vehet figyelembe, amelynek a 19 .	 (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke
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az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igényb e
vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül . E rendelkezésben foglaltakat
az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségr ő l	 szóló
megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetére is alkalmaznikell .'

3 . A törvényjavaslat 30. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki (egyidejűlega
jelenlegi rendelkezés számozása (1) bekezdésre módosul) :

„(2) A Tao. tv. 8. § (5) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az (1) bekezdés j) pontja alkalmazásában
a) kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszony t

megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói
tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), valamint minden más, a mérlegbe n
kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak
nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet, vag y
amel e tekintettel az adózás el őtti eredmén ét a 18 . szerint csökkenti kivéve a
hitelintézetnél és a pénzügyi vállalkozásnál a pénzügyi szolgáltatási tevékenységge l
kapcsolatban, annak érdekében fennálló tartozást, valamint az áruszállításból és a
szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettséget), adóévi napi átlagos állománya, amel y
csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide
nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) közöt t
vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés adóévi naip átlagos állományának
összegével,”"

4. A törvényjavaslat 31 . §-a a következők szerint módosul :

„31 . (1) A Tao. tv. 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) A jogutód társaság csak akkor jogosult az átalakulás útján átvett elhatárol t
veszteség felhasználására	 (ideérte kiválás esetén a fennmaradó adózó va gyonmérleg
szerinti részesedése alapján meghatározott elhatárolt veszteségét is) ,

a) ha az átalakulás során benne — a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával
meghatározott — közvetlen vagy közvetett többségi befolyást olyan tag, részvénye s
szerez (rendelkezik), amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása a jogel ődben ilyen
befolyással az átalakulás napját megel őző napon rendelkezett, é s

b) ha a jogutód társaság az átalakulást követő két adóévben a jogelőd által folytatott
legalább egy tevékenységbő l bevételt, árbevételt szerez . Nem kell e feltételt teljesíteni ,
ha az adózó az átalakulást követő két adóéven belül jogutód nélkül megsz űnik[ .] ,
továbbá, ha a jogel őd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult .”

(2) A Tao. tv. 17. &-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki :

„(13) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben az adózóval szemben kezdeményezett
csődeljárás vagy felszámolási	 eljárás	 jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott
egyezséggel szűnik meg, akkor a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a
felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül
számított adóévi adóalap 50 százalékának az egyezsége tekintettel elengedet t
(rendkívüli bevételként elszámolt, időbelileg el nem határolt) kötelezettség feléve l
növelt összegben számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként.'

5 . A törvényjavaslat 32. §-a a következők szerint	 módosul :
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„32. § (1) A Tao . tv . 22B. § (1) bekezdése a következő k) és l) pontokkal eészül
ki :

(Az adózó adókedvezményt vehet igénybe)

„k) a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetet t
jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,

1) a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű — külön jogszabályban
meghatározott tanúsítvány által igazolt módon — energiahatékonyságot szolgáló
beruházás'

A Tao . tv . 22/B. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adóz ó

a) a beruházás megkezdése előtt az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a
kormányrendeletben meghatározott valamennyi adatot, vagy

b) a beruházás megkezdése előtt az adókedvezmény iránti kérelmet a
kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáér t
felelős miniszterhez, ha az adókedvezmény a Kormány engedélye alapján vehet ő
igénybe,

és a beruházás üzembe helyezését követ ően, 90 napon belül az adópolitikáért felel ős
miniszternek bejelenti a beruházás befejezésének a napját .'

6. A törvényjavaslat a következő 34. §-sal egészül ki (egyidej űleg a további §-ok
számozása értelemszerűen módosul) :

34. § (1) A Tao . tv. 22/C .	 (5a) bekezdés a) pontja következő ae)alponttal egészül
ki :

((5a)Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezette l
kapcsolatban akkor is kiállítható,

a) ha a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a látvány-
csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet azért nem működik
legalább 2 éve, mert)

ae) atámogatás igénybevételére jogosult, két éven belül létrehozott sportszervezet
az indulási jogot a sportról szóló törvény 33 . § (2) bekezdés c) pontfa alapján megszerz ő
sportszervezetnek vazy a sportszervezet által erre a célra alapított sportvállalkozásna k
minősül ;”

(2) A Tao. tv . 22/C. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Az e § alapján folyó sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a
támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás tekintetébenalátvány-csapatsport
támogatás igénybevételére jogosult szervezetaközigazgatási hatósági eljárás é s
szolgáltatás	 általános szabályairól	 szóló	 törvény elektronikus kapcsolattartásra
vonatkozó rendelkezései alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztés i
program jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását vézz ő szervezettel .'

7. A törvényjavaslat 34. §-ában a Tao. tv. 29/S. §-át megállapító rendelkezés a
következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki :
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„(3) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefügg ő egyéb törvények
módosításáról szóló 2012 . évi. . . törvénnyel módosított 22/C. & (2) bekezdésének
rendelkezése 2011 . július 1-jétő l kezdődően alkalmazandó .

(4) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2012 . évi. . . törvénnyel megállapított 22/C . & (10) bekezdése első
alkalommal	 a	 2013-2014-es	 támogatási	 időszakra	 vonatkozóan	 benyújtott
sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására
irányuló kérelmek benyújtásával összefüggésben alkalmazandó .'

8. A törvényjavaslat 36 . §-a a következő g)-i) pontokkal egészül ki :

(36. sS' A Tao. tv.)

	

me g)	 22/C .	 (2) bekezdésébena „—feltéve, hOQV a támogatásiigazoláskiállításakor
azadózónak nincs lejárt köztartozása —” szövegrész helyébea „—feltéve, hogya
támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet általi benyújtásakorazadózónak nincs lejárt köztartozása —” szöveg ;

	

h)	 22/C. § (5) bekezdés h) pontjának nyitó szövetrészében a „hivatásos vag y
amatőr sportszervezet” szövegrész helyébe a „hivatásos vagy amat őr sportszervezet
vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány” szöveg :,

	

i)	 31 . § (5) bekezdésében a „j)” szövegrész helyébe a j), k),l)"szövegrész"

(/éP•)

9. A törvényjavaslat XI . fejezete a 255 . §-t követően a következő 22. alcímmel és
256. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további alcímek és §-ok számozás a
értelemszerűen módosul :

„22. A sportról szóló 2004 . évi I . törvény módosítása

256. § A sportról szóló 2004 . évi I . törvény 51 . $ (2) bekezdés g) pontjának nyitó
szövegrészében az „ellátja a látvány-csapatsportok támogatásával összefügg ő következő
közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat” szövegrész helyébe az „ellátja a
látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő következő közigazgatási hatósáli é s
szolgáltatási, valamint a látvány-csapatsport támogatás felhasználásának ellenőrzésével
kapcsolatos elszámolással, részelszámolással összefügg ő feladatokat”.

10. A törvényjavaslat 3. melléklete a következő 3 . ponttal ;egészül ki :

„3 . A Tao. tv. 5. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki :

„15 . az az adózó, aki az adóévben a kisvállalati adó alanyának min ősül .”

11. A törvényjavaslat 289. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:

„(4) Az I . §—3[8]9 . §, 4[0]1 . §, 4[1]2 . §, 4[7]8. §—5[4] . §, 5[6]7. §—11[1]2 . §,
11[314. § a) pont, 11[415. §—12[0]1 . §, 12[2]3 . §, 12[4]5 . §—16[2]3 . §, 16[5]6 . §—19[6]7 .
§, 191819 . §—22[5]6. §, 22[6]7 . 1—12., 14-34. pontjai, 22[7]8 . §—23[8]9. §, 24[0]1. § —
2[49]50_ §, 25[0]1 . (1) bekezdés, 25[1]2 . §—25[415 . §, 256. §, 2[58]60 . §—2[59]61 . §,
27[0]2 . §, 271214 . §—2[88]90 . §, az 1—3., S. és 7—9. melléklet 2013. január 1-jén lép
hatályba .”
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INDOKOLÁS

1. A módosító Javaslat a szabad vállalkozási zóna fogalmával bővíti a Tao. tv.
értelmező rendelkezéseit, tekintettel arra, hogy a jelenértéken legalább 10 0
millió forint értékű szabad vállalkozási zóna területén megvalósított beruházá s
után a Javaslat szerint az adózó fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe . A
módosító javaslat jogtechnikai pontosítás, amely a — sportról szóló törvén y
vonatkozó definíciój ának megfelelő kiegészítésével — egyértelművé teszi a
látvány-csapatsport támogatás keretében támogatásra jogosult szervezetek közü l
a sportalapítvány jogállását a támogatás igénybevétele szempontjából .

2. A módosító Javaslat biztosítja, hogy a háromszoros K+F adóalap kedvezmén y
érvényesíthetősége érdekében a központi költségvetési szervként m űködő
kutatóintézettel, valamint a közvetlenül vagy közvetve többségi állami
tulajdonban lévő gazdasági társaság formájában működő kutatóintézetekkel is
lehet együttműködési megállapodást kötni .

3. A módosító Javaslat egyértelműsíti, hogy az alultőkésítési szabály
alkalmazásában a kötelezettségek adóévi napi átlagos állománya meghatározása
során nem kell figyelemmel lenni az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból
származó kötelezettségek és követelések összegére.

4. A módosító Javaslat egyértelműsíti, hogy kiválás esetén a fennmaradó adózó
vagyonmérleg szerinti részesedése alapján meghatározott elhatárolt vesztesége i s
korlátozás alá eshet átalakulás esetén . A módosító Javaslat egyértelműsíti
továbbá, hogy ha a jogel őd tevékenysége vagyonkezelésre irányul, akkor a
jogutódnak nem kell a tevékenységi feltételt teljesítenie . A módosító Javaslat
biztosítja továbbá, hogy a csődeljárást vagy felszámolási eljárást lezáró bíróság i
végzéssel jóváhagyott egyezséget követően tevékenységét továbbfolytató
adózónak az egyezséggel összefüggésben ne keletkezzen társasági adófizetési
kötelezettségre, ha egyébként elhatárolt veszteséggel rendelkezik .

5. Az energiahatékonyságot szolgáló beruházások és a szabad vállalkozási zóná k
területén megvalósítandó beruházások ösztönzése érdekében a fejlesztés i
adókedvezmény rendszerében két új jogcím bevezetése javasolt .

A módosító Javaslat szerint 2013. január 1-jétől a szabad vállalkozási zónák
területén üzembe helyezett és üzemeltett jelenértéken legalább 100 millió forint
értékű beruházás, valamint a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű
energiahatékonyságot szolgáló beruházás - külön jogszabályban meghatározot t
tanúsítvány által igazolt módon - üzembe helyezése és a fejlesztési
adókedvezményről szóló 206/2006. sz. Kormányrendeletben meghatározottak
szerinti üzemeltetése esetén az adózó fejlesztési adókedvezmény igénybevételére
jogosult.

6. A módosító Javaslat a látvány-csapatsport támogatás alapvető jogosultsági
feltételeinek sportszakmai kritériumait egészíti ki, figyelemmel a sportról szól ó
2004. évi I. törvénynek a látvány-csapatsport támogatás lehet őségét biztosító
szabályok hatályba lépése óta eltelt, az indulási jogot érintő (annak átruházását
új jogcímmel bővítő), a támogatás igénybevételének is közvetlen feltételé t
jelentő módosítására.

7. Átmeneti rendelkezéseket tartalmaz .
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8. Jogalkalmazást segítő rendelkezés, hogy a módosító Javaslat biztosítja, hogy a
látvány-csapatsportágak támogatása adókedvezménye igénybevételéne k
feltételeként szabott adózói köztartozás mentességet a támogatási igazolás
kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szerveze t
általi benyújtásakor kelljen igazolni . A módosító Javaslat továbbá – biztosítva a
sportról szóló 2004. évi I. törvény alapítványokra vonatkozó rendelkezéseivel a z
összhangot – a látvány-csapatsport támogatás igénybevételének feltételeként a z
alapítványok esetén kifejezetten el őírja a versenyrendszerben, vagy fő iskolai-
egyetemi bajnokságban való részvételi kötelezettséget .

9. A jogtechnikai jellegű módosítás egyértelművé teszi, hogy a látvány-csapatsport
támogatás keretében a sportigazgatási szerv feladatai hatósági és a támogatáso k
felhasználásának elszámolásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokból tev ődnek
össze .

10. A 2013 . január 1-jével hatályba lépő kisvállalati adó alanyai, a kisvállalati
adózás választásával mentesülnek – többek között – a társasági adó megfizetési
alól, így ezen adózói kört indokolt a társasági adóalanyok közül kiemelni .

11. A javaslat a hatályba léptet ő rendelkezéseket módosítja .

Budapest, 2012 . november „ : .”
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