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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) az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (1X.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján — az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat Z. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki,egyidejű leg a
további bekezdések számozása értelemszer űen	 módosul :

„( ) Az Szja tv . 3 . §87pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következ ő:)

87 . Erzsébet-utalván . a Mai ar Nemzeti Üdülési Ma ítván által ír alason.as
vagy elektronikus formában kibocsátott, fogyasztásra kész étel és melegkonyhás
vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására felhasználható utalvány .”"

2 . A törvényjavaslat 21. §-a a következők szerint módosul :

„21 . (1) Hatályát veszti az Szja tv.

1. 3. § 21 . pont a) alpontjában az „ a munkáltató által fizetett adóköteles biztosítás i
díjat, valamint” szövegrész;

2. 16. § (3) bekezdésében b) pontjában az „, azzal, hogy közös tulajdont hasznosító
tevékenység esetén a tulajdonosok eltérő rendelkezése hiányában azt a magánszemélyt
terheli az adókötelezettség, aki a tevékenységet folytatja, illet őleg a jövedelemszerzés
jogcíménekjogosultja” szövegrész;

3. 71 . § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és (2) bekezdés b) pont ba)
alpontjában a „ munkavállalóit ellátó, a munkáltató” szövegrész,	 (1) bekezdésb)pont
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bb)alpontjában és (2) bekezdésb)pontbb)alpontjábana „fogyasztásra kész éte l
vásárlására jogosító”szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Szja tv .

1. 3 . § 75. pontja;

2. 47. § (6)-(9) bekezdése ;

3 .50. § (1) bekezdés b) pontja;

4. 63 . § (7) bekezdése;

5. 84/T. § (3) bekezdése ."

INDOKOLÁS

A javaslat módosítja az Erzsébet-utalvány fogalmát és a béren kívüli juttatásnak
minősülő juttatások meghatározását. A módosítás eredményeként az Erzsébet-utalván y
2013-ban is felhasználható lesz melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás
vásárlására a fogyasztásra kész étel vásárlása mellett.

Ezzel egyidejű leg a javaslat hatályon kívül helyezi az Szja tv. feleslegessé vált átmeneti
rendelkezését, amely alapján az Erzsébet-utalvány 2012-ben melegétel vásárlására i s
felhasználható volt .
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