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Érkezett: 2012 J E v 0 6,

2012. évi . . . törvény

A családi adókedvezmény teljeskörű igénybevételének megteremtéséről

1 . §

(1) Ha a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény ( a továbbiakban: Szja
törvény) 29/A. §-a szerinti családi kedvezményt egy és két eltartott esetén érvényesíten i
kívánó magánszemély Szja törvény 29 . (1) bekezdés szerinti összevont adóalapjána k
jogosultsági hónaponként számolt része nem éri el a kedvezményezett eltartottanként számolt
a Szja törvény 29/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott összeget, akkor e
magánszemély jogosult az összevont adóalap jogosultsági hónaponként számolt része és a z
Szja törvény 29/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg kűlőnbőzetére.

(2) Az első bekezdésben meghatározott összeget jogosultsági hónaponként összesítve, a
kővetkező adóévben, évente egyszer, egy összegben kell kiutalni.

2.

(1) Ha a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény ( a továbbiakban: Szja
törvény) 29/A. §-a szerinti családi kedvezményt három és minden további eltartott eseté n
érvényesíteni kívánó magánszemély Szja törvény 29 . § (1) bekezdés szerinti összevont
adóalapjának jogosultsági hónaponként számolt része nem éri el a kedvezményezet t
eltartottanként számolt a Szja törvény 29/A . § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
összeget, akkor e magánszemély jogosult az összevont adóalap jogosultsági hónaponkén t
számolt része és az Szja törvény 29/A . § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg
kűlőnbözetére .

(2) Az első bekezdésben meghatározott összeget jogosultsági hónaponként összesítve, a
következő adóévben, évente egyszer, egy összegben kell kiutalni.

3. §

Az 1 . § (1) bekezdésében, és a 2 . § (1) bekezdésében meghatározott összeg tekintetében egye -
bekben az Szja törvény 29. (3)-(6) bekezdését és az Szja törvény 29/B. §-át kell megfelelően
alkalmazni .

4.

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az igénylés és a kiutalás részletes szabályait rendeletben
állapítsa meg.

5. §

Ez a törvény 2013 . január elsején lép hatályba .



INDOKOLÁ S

Általános indokolá s

A módosító javaslat célja, hogy azok a családok is igénybe tudják venni az adókedvezményt ,
akik jelenleg alacsony jövedelm űk miatt csak részlegesen tudják kihasználni azt.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom egyetért és támogatja a családi adókedvezmény intéz-
ményét, viszont indokoltnak látja a jelenlegi népesedési válságban, hogy minél nagyobb mér-
tékben támogatva legyenek a gyermeket vállaló munkából él ő családok . A módosító javaslat
lehetővé teszi az alacsony keresetű családok jogosultságának valódi érvényesítési lehetőségét.

A hatályos Szja-törvény szerint az alacsony keresetűek nem tudják teljes egészében igényb e
venni a családi adókedvezményt . Megdöbbentő , hogy 132 millió forint összegben vett igény -
be kedvezményt a 100 legmagasabb összevont jövedelmet bevalló adózó ezzel szemben 11 2
milliárd forintot hagytak a költségvetésben az alacsony kereset űek, mert nem tudták igénybe
venni a kedvezményt .

Éppen ezért egy külön törvényben szükséges az adókedvezmény teljes körű igénybe vételének
lehetőségét megteremteni ezen személyi kör számára is .

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

Az Szja-tőrvény alapján azon összeg, amely nem vehető igénybe adókedvezményként, a
külön törvény szerint visszaigényelhető a jogosult által .

A 3. §-hoz

Az Szja-tőrvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével tölti meg a § tartalommal a
fenti szabályozást .

A 4. §-hoz

Felhatalmazó rendelkezés a részletszabályok megalkotása iránt .

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kővér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — Magyarország Alaptörvényé 6 . cikk (1) bekezdése alapján — benyújtjuk A
családi adókedvezmény teljeskör ű igénybevételének megteremtéséről szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2012 . november 9.

Sneider Tamás

	

áráth Zsol t

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Vág/Sebestyén
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