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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben,

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 .* (1 )
bekezdése és a 102.* (1) bekezdése alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos
nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló T/10238 számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

1 . A javaslat 59. § 21 pont (2) bekezdés módosítását az alábbiak szerint javasloljuk :

59. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012 . évi
CXLVII . törvény (a továbbiakban : Katv.) 2. 19. és 20. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek és a következő 21 . ponttal egészül ki :
(E törvény alkalmazásában)

19. kedvezményezettfoglalkoztatott :

a) az egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szóló 2011 . évi
CLVI. törvény (a továbbiakban : Eat.) 462/B. § (2) bekezdése, 462/C. §-a és 462/D. §-a
szerinti személy ; és

b) az Eat. 461 . §-a és 462/B. § (3) bekezdése szerinti személy ;

20. kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után érvényesíthető kedvezmény:
kedvezményezett foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb

a) a 19. pont a) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként 10 0
ezer forint a foglalkoztatás els ő két évében;

b) a 19. pont b) alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként 5 0
ezer forint és a foglalkoztatás harmadik évében a 19 . pont a) alpontja szerinti foglalkoztatott
esetében – az Eat. 462/B. § (2) bekezdése szerinti személy kivételével – személyenként 5 0
ezer forint .

A kedvezmény részmunkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb az a) pont szerinti esetben 10 0
ezer, a b) pont szerinti esetben 50 ezer forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő
arányában csökkentett része után érvényesíthető ;

21 . részmunkaidős foglalkoztatás : az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben
meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaid őt ."



[(2) A Katv . 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely az Önálló vállalkozó k
tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68 .20 Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság
választásának évében bevételt szerzett.”]

(3)A Katv . 16. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó
szerinti adózást, ha]

„e) az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan
nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 milli ó
forint időarányos részét . ”

(4)A Katv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történ ő
bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresítet t
nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni . A kisvállalati adóalanyiság keletkezése
napjával önálló üzleti év kezdődik.”

INDOKOLÁS

Semmi nem indokolja, hogy bárkit kizárjanak a kisadózók tételes adójának hatálya alá történ ő
belépésbő l .

Budapest, 2013 márciu(l2 .
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