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Tisztelt Elnök úr!
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- é s
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792/62. számú
egységes javaslathoz (a továbbiakban: egységes javaslat) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 107 . § {1} bekezdése alapján – a
következő
zárószavazás el őtti módosító javaslatot
terjesztem elő:
1. Az egységes javaslat 3 . §-a elmarad, egyidejűleg a további §-ok számozása
értelemszer űen módosul :
„[3. § Az Szja tv. 6. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„6. § (1) A külföldi pénznemr ől történ ő átszámításhoz a (2) bekezdésben foglalt
eltérésekkel
a) a bevétel megszerzése, a kiadás teljesítése napját megel őző hónap 15. napján
érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a jövedelem adóját, adóel őlegét havonta kell
megállapítani ,
b) a bevétel megszerzése, a kiadás teljesítése negyedévének utolsó hónapja 15. napján
érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a jövedelem adóját, adóel őlegét negyedévente
kell megállapítani,
c) az adóév utolsó hónapjának 15. napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni, ha a
jövedelem adóját évente kell megállapítani .
(2) A kifizetőtől származó, külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemb ől,
osztalékból (osztalékel őlegből) az adót ugyanazon külföldi pénznemben kel
l
megállapítani, levonni és a jövedelem megszerzésének id őpontjában érvényes
árfolyamon átszámítva, forintban kell megfizetni .
(3) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az egyéni vállalkozó és a járulékfizetésr e
köteles magánszemély a külföldi pénznemben megszerzett bevételének, felmerül t
kiadásának átszámításához a bevétel megszerzését vagy a kiadás felmerülését megel őző
hónap 15. napján érvényes árfolyamot alkalmazza ."]”

2. Az egységes javaslat 7. §-a a következ ők szerint módosul :
„7 . § Az Szja tv . 28 . § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„(2) Ha a biztosítás más személy által fizetett díja az I. számú melléklet 6 . pont 6 .9.
alpontja alapján vagy a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag
halál esetére szóló életbiztosítás más személy által 2013 . január 1-jét megel őzően fizetett díja
az I. számú mellékletnek a befizetés id őpontjában hatályos 6. pont 6.3 . alpontja alapján
részben vagy egészben adómentes volt, akkor — függetlenül a biztosítási szerz ődés esetleges
módosításától — a biztosító teljesítéséből (kivéve, ha a biztosító teljesítése a I. számú melléklet
6. pont 6.6. alpontja alapján haláleseti, betegségbiztosítási vagy balesetbiztosítási
szolgáltatásként adómentes) a kifizetőnek nem minősülő magánszemély által fizetett
biztosítási díj, valamint az adóköteles biztosítási díj együttes összegét meghaladó rész egyéb
jövedelemnek minősül. A biztosítói teljesítést megelőzően bevételcsökkentő tételként már
figyelembe vett díjrészeket figyelmen kívül kell hagyni az egyéb jövedelem biztosító i
teljesítés id őpontjában történő további megállapítása során.'
3. Az egységes javaslat S . § (2) bekezdésében az Szja tv . 29/B. § (2a) bekezdését
megállapító rendelkezés a következők szerint módosul :
[(2) Az Szja tv. 29/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:]
„(2a) [Ha a családi kedvezményre jogosult magánszemély ugyanazon adóéven belül

több személlyel osztja meg vagy érvényesíti közösen a családi kedvezményt, akkor a
bevallásban — a másik jogosult vagy a megosztással érintett házastárs, élettár s
adóazonosító jelének közlésével — fel kell tüntetni, hogy hány jogosultsági hóna p
tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, vagy a kedvezmény megosztásával
érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a
kedvezményt.] A családi kedvezmény
a1több jogosulttal való közös érvényesítése, vag y
b) adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény megosztása
esetén a bevallásban, munkáltatói adómegállapításban — a másik jogosult vagy a megosztássa l
érintett házastárs, élettárs adóazonosító felének közlésével — fel kell tüntetni, hogy hán y
jo oa sultsá ig hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezmén , vagy a kedvezmnnx
megosztásával érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztjá k
meg a kedvezményt. A jogosultnak nem min ő sülő házastárssal, élettárssal történ ő megosztás
nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak
közösen érvényesítették .”
4. Az egységes javaslat 8 . § (3) bekezdése a következők szerint módosul :
„(3) Az Szja tv. 298 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :
„{6) Ha a családi kedvezményre jogosult magánszemély vagy a kedvezményre szinté n
jogosult más magánszemély a családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét a
Tbj. 51. §-a vagy 51/A . §-a szerint érvényesítette, akkor a személyi jövedelemadóról szól ó
bevallásban, munkáltatói adómegállapításban a jogosult(ak) által, vagy a kedvezmén y
megosztásával érintett házastársak, élettársak által együttesen érvényesíthet ő családi
kedvezmény összegét csökkenti az általuk együttesen igénybe vett családi járulékkedvezmén y
összegének az adó mértékére vonatkozó rendelkezés szerinti mértékkel elosztott része (62 5
százaléka) .'
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5. Az egységes javaslat 10. §-ában az Szja tv. 44/C. § (6) bekezdését megállapító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(6) Az (1) bekezdés alapján átutalt összeget a magánszemélynek húsz százalékka l
növelten kell visszafizetnie, ha a nyugdíjbiztosítás nyugdíjbiztosítási szolgáltatás nélkü l
megszűnik, vagy a szerződés úgy módosul, hogy az a szerz ődésmódosítást követően e törvény
rendelkezései szerint már nem minősül nyugdíjbiztosításnak . A magánszemély [ezen]
visszafizetésikötelezettségét a biztosító [a kifizetőre vonatkozó szabályok szerint]
megállapítja, a magánszemély részére kifizetett összegből — ha van ilyen
[a
kamatjövedelem megállapítását követ ően — a biztosítói teljesítés összegéb ől] levonja,
szerződés megszűnését követő hónap 12. napjáig az adóhatósághoz személyi
jövedelemadóként befizeti. A biztosító a magánszemély visszafizetési kötelezettségét és a z
abból levont összeget az Art . 31 . * (2' bekezdése szerinti bevallásában külön jogcíme n
bevallja, és arról a magánszemély számára igazolást állít ki_ [a rá vonatkozó bevallási
szabályok szerint bevallja és az adóhatóság számára a bevallás benyújtásának
határidejéig megfizeti.] Amennyiben az említett kötelezettség levonására a biztosító
teljesítése[teljesítésére a nyugdíjbiztosítási szerződés] bármely oknál fogva nem nyújt
fedezetet, vagy a visszafizetési kötelezettség a szerz ő dés módosítására tekintettel keletkezik, a
biztosító az igazoláson feltünteti a részben vagy egészben le nem vonható összeget, és felhíyj a
a magánszemély figyelmét arra, hogy a le nem vont részt a magánszemély köteles megfizetni .
[összegről a biztosító igazolást állít ki a magánszemély részére, egyúttal err ől adatot
szolgáltat az adóhatóság számára .] A magánszemély a biztosító által kiadott igazolás
alapján az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában vallja be a
visszafizetési kötelezettség összegét, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti me g
annak a biztosító által le nem vont részét .”
6. Az egységes javaslat 12. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„(1) Az Szja tv. 65. § (3a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Á (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja alkalmazásában nem minősül sem egyszeri
díjas biztosításnak, sem

rendszeres

díjas biztosításnak a biztosítás, hal

„b) a rendszeres díjak (díjelőírások) előző biztosítási évhez viszonyított növekedésének
(ideértve az indexálást is) mértéke meghaladja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett ,
a díjnövekedés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 3 0
százalékponttal növelt értékét azzal, hogy a rendszeres díjak növekedése mértékének
meghatározásakor a kockázati biztosítás díját figyelmen kívül [lehet] kell hagyni, továbbá
azzal, hogy a biztosítási szerződési feltételekben rögzített események bekövetkezése miatt
átmeneti időre lehetővé tett díj-nemfizetés (szüneteltetés, díjmentesítés) id őszakára i s
figyelembe vehető az ezen időszakot megelőző utolsó rendszeres díj alapulvételével a díj nemfizetési időszak hosszával arányos biztosítási díj .'”'

'7. Az egységes javaslat 13. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
»(2) Az Szja tv. 67/B. §-a a következő (11)—([12]13) bekezdéssel egészül ki :
„(11) A magánszemély a tartós befektetési szerz ődés megszüntetésével a befektetés i
szolgáltató, illetőleg a hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzítet t
pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét — a megszűnt szerződéssel azonos . a (3) bekezdés,
a)vagyb) pontja szerinti célra — a lekötés megszakítása nélkül másik befektetés i
szolgáltatóhoz, illetőleg hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás) .
Amennyiben a magánszemély a lekötést átvevő befektetési szolgáltatónál, illetőleg
hitelintézetnél a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési éve tekintetében már
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rendelkezik tartós befektetési szerz ődéssel, úgy a lekötést átvevő befektetési szolgáltató,
illetőleg hitelintézet az általa az adott naptári év tekintetében vezetett lekötés i
nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket .
Amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, valamint a (3) bekezdés b )
pontja szerinti pénzlekötés esetén, a lekötési átutalást megel őzően a pénzügyi eszközt
értékesíteni kell, valamint a betét lekötését meg kell szüntetni és mint pénzeszközt kell
átutalni.
(12) Lekötési átutalás esetén az átadó befektetési szolgáltató, illetőleg hitelintézet a
lekötési átutalással érintett pénzösszegekre, pénzügyi eszközökre vonatkozó igazolás t
(lekötési igazolás) ad a magánszemélynek és a lekötési utalást fogadó befektetési
szolgáltatónak, hitelintézetnek
a) az elhelyezés naptári évéről és az elhelyezés naptári évében a tartós befektetési
szerződés alapján befizetett összegről (lekötött pénzösszegrőI),
b) az átutalt pénzösszegekről, pénzügyi eszközökről, az eltranszferált pénzügyi eszközö k
megszerzésére fordított összegekről és
c) az átutalás napjáról.
(13) Ha a magánszemély a hároméves lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak
egv részére hosszabbította meg, majd ezt követően rendelkezik a lekötési átutalásról, a
lekötési igazoláson fel kell tüntetni a lekötés részben való megszakításakora
magánszemélynek juttatott bevétel és az azzal összefüggésben megállapított lekötési hoza m
összegét is, mely adatokat a lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltató, hitelintézet a
további adókötelezettség megállapítása során felhasznál . A lekötési átutalást követ ően,a
lekötési hozamot a lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltató úgvállapítja meg, hogya
hitelintézet
magánszemély bevételét megnöveli az átadó befektetési szolgáltató,
adatszolgáltatása alapján a hároméves lekötési időszak végén a magánszemélynek juttatott
bevétellel, és csökkenti a lekötött pénzösszeggel és az átadó befektetési szolgáltató t
hitelintézet adatszolgáltatása alapján a hároméves lekötési id őszak végén a részkivét után már
megállapított lekötési hozammal .""
8. Az egységes javaslat 14 . §-a a következők szerint módosul :
„14. § Az Szja tv . 69 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, e törvény külön
rendelkezése alapján vagy annak hiányában is akkor minősül e szerinti juttatásnak, ha a
juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milye n
termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány — a
magánszemélynek ki nem osztott (nem futtatott) utalványok visszaváltása kivételével –nem
visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek a 70-71 . §
rendelkezéseinek.”"
9. Az egységes javaslat 18. §-a a következők szerint módosul :
„18. § Az Szja tv . 84/Y. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„84/Y. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény módosításáró l
szóló 2013 . évi
törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezéseit a
hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kel l
alkalmazni a (2)-(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) E törvény
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a) 28 . § (2) bekezdése szerinti bevételt szerz ő magánszemély — a biztosító felhívására —
írásban nyilatkozik arról, hogy a 2013 . január 1-je el őtt megkötött biztosítási szerződésre
2013 . január 1-jét megel őzően más személy — nem szerződőként — milyen összegben fizetett
az I. számú melléklet 2013 . január Hét megelőzően hatályos 6.pont 6.3. alpontja szerinti
adómentes díjat, ennek hiányában a magánszemély 2013 . január 1-jét megelőzően teljesített
saját befizetésének összegével a bevételt nem lehet csökkenteni ;
b) 65 . § (3a) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a díjnövekedés mértékét el őször a
2012 . december 31-ét követően kezdődő biztosítási évre vonatkozóan kell vizsgálni ;
c) 1. számú melléklete 6. pont 6 .9 . alpontjának alkalmazása során a díjnövekedés mértéké t
először a 2012. december 31-ét követően kezdődő biztosítási évre vonatkozóan kell vizsgálni ,
valamint az említett alpont díjfizetés gyakoriságára vonatkozó rendelkezését a 2012 .
december 31-ét követ ő első díjfizetéstől (díjelőírástól) kell megfelelően alkalmazni .
(3) A 67/A. § és 67/13 . § alkalmazásában nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírna k
minősül annak a részvénytársaságnak a részvénye, amely 2014 . március 14-én nyilvánosan
működött, feltéve, hogy a részvénytársaság alapszabályát 2014 . március 14-ét követően nem
módosították.
(4) [E törvény] A 77/C. §-[á]nak az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
módosításáról szóló 2013 . évi . . . [törvény] törvénnyel megállapított, illetve módosított
rendelkezései hatálybalépését megelőzően hatályos [rendelkezései] rendelkezések
alkalmazásában az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program (a továbbiakban :
program) keretében értékpapírt szerző magánszemélynek kell tekinteni azt a magánszemély t
is, aki a program nyilvántartásba vételét kezdeményez ő eljárás megkezdésének időpontjáig a
programban részvételi szándékát nem jelezte, azonban az értékpapírt a nyilvántartásba vet t
program feltételei szerint szerezte, ideértve különösen a 77/C . §-nak az egyes adótörvények és
azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 .
évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013 . évi . . . [törvény] törvénnyelmegállapított,
illetvemódosított rendelkezései hatálybalépését megelőzően hatályos (19) bekezdés c) és f)-g)
pontjában foglalt feltételek teljesítését is .
(5) A 77/C. §-nak az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013 .
évi . . . törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezései hatálybalépését megel őző
napon az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programok nyilvántartásában szerepl ő
munkáltatói értékpapír-juttatási programok keretében juttatott értékpapírok adókötelezettség e
megállapítása során a 77/C . §-nak az említett módosítás hatálybalépését megel őző napon
hatályos rendelkezéseit alkalmazni lehet .
(6) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013 . évi. . . . . . . . . .
. §-t kizárólag a 2013 . december 31-ét követően megkötött
nyugdíjbiztosítási szerz ődésre — ide nem értve a 2014 . január 1-je el őtt megkötött szerződés
hódosításával létrejövő nyugdíjbiztosítási szerződést — és annak díjára lehet alkalmazni .
(7) Etörvénynekazegyes adótörvényekésazokkalösszefüggő mástörvények, valaminta
Nmzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII . törvény módosításáról szóló 2013.
vi. . . . . . . . .. törvénnyel megállapított 65. § (I) bekezdés c) pontját els ő alkalommal a 2013.
ecember 31-ét követ ően megszolgált kamatjövedelem juttatására kell alkalmazni .
([6]8) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,
alamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény módosításáról
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szóló 2013 . évi

törvénnyel megállapított 67/B . § (11)-[(12)](13) bekezdését kizárólag
a 2013. december 31-ét követően megkötött tartós befektetési szerződésekre lehet alkalmazni .
([7]9) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII . törvény módosításáró l
szóló 2013. évi
törvénnyel megállapított 11/A . § (1) bekezdés f) pontja, 12. § c)
pontja,13. § (1) bekezdés a) alpontja, 448 . § (4) bekezdés, 65 . § (3) bekezdés a) pont ac)-ad)
alpontja, (3a) bekezdése, [(6)-](6a) bekezdése, I. számú melléklet 4 . pont 4 .27 . alpontja, 7 .
pont 7.15. alpont b) alpontja, '7 .25. alpontja, 8 . pont 8 .21. alpontja, 9. pont 9 .5 .1 . alpont a)-c )
alpontja a 2013 . január 1-j étől megszerzett jövedelmekre is alkalmazható .
([81E2) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII . törvény módosításáró l
szóló 2013. évi
törvénnyel módosított I. számú melléklet 8. pont 8.14. alpontja az
adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül alkalmazható .
([9]11) E törvénynek az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáró l
szóló 2013 . évi CXXIX . törvénnyel megállapított és a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi
CXC . törvény módosításáról szóló 2013 . évi CXXXVII. törvénnyel módosított 1. szám ú
melléklet 4. pont 4.13 . alpontjában foglaltakat a 2013 . január 1-jétől megszerzett pénzbeli
juttatások tekintetében kell alkalmazni ."
10. Az egységes javaslat 20 . §-a a következők szerint módosul :

„20. § Az Szja tv.
[1. 2. § (6) bekezdésében

a „járhat el”

szövegrész helyébe

a „jár el ”

szöveg;]

[2.]1 . 3. § 95. pontjában a „személybiztosítás” szövegrész helyébe a „betegségbiztosítás

(vagy egészségbiztosítás) ” szöveg;
[3.12. 11/A. § (1) bekezdés f) pontjában a „vállalkozó' szövegrész helyébe a „vállalkozó,
vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette” szöveg;
[4.13. 11/A. § (1) bekezdés n) pontjában a „valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot ”
szövegrész helyébe a „nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítás i
nyilatkozatot” szöveg;
[5.]4. 12. § c) pontjában a „vállalkozó, és” szövegrész helyébe a „vállalkozó, vagy az egyén i
vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette, és” szöveg;
[6.]5. 14. § (1) bekezdésében a „társas vállalkozás, a polgári jogi társaság is” szövegrész
helyébe a „társas vállalkozás is” szöveg, a „vállalkozásnál, illetve a polgári jog i
társaságnál díj ellenében” szövegrész helyébe a „vállalkozásnál díj ellenében” szöveg,
(4) bekezdés a) pontjában a „pénztári nyilatkozatban ” szövegrész helyébe a „pénztári
nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban (ide nem értve, ha a nyugdíjbiztosítás i
nyilatkozat megtételéreküldi biztosítóval megkötött nyu2d jbiztosítási szerződés
alapján jogosult a magánszemély)” szöveg;
[7.]6. 26. § (1) bekezdésében a „január IS-éig” szövegrész helyébe a „január 10-éig ”

szöveg ;
[8.]7 . 448 . § (4) bekezdésében a „rendelkezett” szövegrész helyébe a „rendelkezett (ide nem
értve az adóköteles nyugdíjszolgáltatásról való rendelkezést) ” szöveg ;
[9.]8. 45. §-ában a „pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-el őtakarékossági nyilatkozat szerinti ”
szövegrész helyébe a „pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-el őtakarékossági nyilatkozat és a
nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti” szöveg;
[10.19. 46. § (6) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „társas vállalkozás, polgári jogi társaság ,
és” szövegrész helyébe a „társas vállalkozás és” szöveg;
10. 48.
(2) bekezdés c) poncában az ,érvényesítéséről és megosztásáról” szövegrész
helyébe az „ érvényesítéséről, közös érvényesítésér ől”szöveg;
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11. 498. § (6) bekezdés d) pontjában az „az EK-szerződés 87. és 88 cikkének a
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtot t
állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglal t
támogatásként vehető igénybe” szövegrész helyébe az „[az Európai Unió Működéséről
szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállftúsával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történ ő
alkalmazásáról szóló rendeletben foglalt] agrárcsekély összegű (de minimis)
támogatásként vehető igénybe” szöveg, (12) bekezdésében az „a szellemi termék ”
szövegrész helyébe az „a szoftvertermék felhasználási joga, a szellemi termék” szöveg ,
(14) bekezdésében az „a szellemi termék” szövegrész helyébe az „a szoftvertermék
felhasználási joga, a szellemi termék” szöveg ;
12. 62. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „ingatlan átruházásából” szövegrész helyébe
az „ ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékűjog átruházásából” szöveg ;
13. 62/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „a termőföldről szóló törvényben meghatározott
termőföldnek minősülőföldrészlet” szövegrész helyébe az „az a term őföldnek minősülő
földrészlet, amely külterületen található” szöveg ;
14. 63. § (7) bekezdésében az „ ingatlan vagyoni értékűjog” szövegrész helyébe az „ingatlan,
vagyoni értékűjog” szöveg ;
15. 65. § (1) bekezdés c) pontjában az „1,19-szerese” szövegrész helyébe „1,19-szerese, vagy
— ha a kamatjövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli — 1,28-szorosa” szöveg ;
16.65. (1) bekezdés d) pontjában a „díjat meghaladó” szövegrész helyébe a „díjat (ideértve a
nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján a nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt összeget is)
meghaladó” szöveg ;
17. 65 . § (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában a „létrejötte évét” szövegrészek helyéb e
a „létrejöttét” szöveg, (3a) bekezdés a) pontjában a „díjtartalékkal együtt elkülönítetten
tartja nyilván” szövegrész helyébe a „díjtartalékkal együtt elkülönítetten (vagy a tartalék
befizetett díjhoz való egyértelmű hozzárendelésével) tarja nyilván” szöveg, (3b)
bekezdésébena „dízetés id őpontjától” szövegrész helyébe a„díiftzetés, vagy az utolsó ,
a törvényi követelményeket ki nem elégít ő díjnövekedés időpontjától”szöveg,(6a)
bekezdésében a „kockázati biztosítási díjat, vagy – ha a kockázati biztosítás díja ne m
elkülönített – rendszeres” szövegrész helyébe a „kockázati biztosítási díjat (ideértve a
szerződéses feltételek szerint rögzített módon meghatározott, utólag levonássa l
érvényesített díjat is), vagy – ha a kockázati biztosítás díja nem elkülönített, akkor is, h a
az több kockázatra terjed ki – rendszeres” szöveg ;
18. 72 . § (4) bekezdés e) pontjában az „a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság által ”
szövegrész helyébe az „a társas vállalkozás által” szöveg ;
19. 77/C. §-t magában foglaló alcím címében az „Az elismert munkavállalói” szövegrész
helyébe az „A munkavállalói” szöveg ;
20. 77/C . § (1) bekezdés a) pontjában az „értékpapírt elismert” szövegrész helyébe a z
„értékpapírt munkavállalói értékpapír-juttatási” szöveg, az „az elismert programban ”
szövegrész helyébe az „a programban” szöveg, b) pontjában az „az elismert program
nyilvántartásáról rendelkező határozatban” szövegrész helyébe az „a munkavállalói
értékpapír-juttatási program nyilvántartásában” szöveg, (6) bekezdésében, a (15)
bekezdés nyitó szövegrészében, (17) bekezdésében, a (18) bekezdés nyitó szövegrészébe n
az „az elismert program” szövegrészek helyébe az „a program” szöveg, a (24) bekezdés
nyitó szövegrészében az „Az elismert munkavállalói” szövegrész helyébe az „ A
munkavállalói” szöveg, (24) bekezdés b) és d) pontjában az „az elismert program ”
szövegrész helyébe az „a program” szöveg ;
21. 1. számú melléklet 1 . pont 1 .10. alpontjában a „lakáscélú támogatás” szövegrész helyébe
a „lakáscélú támogatás és az integrációs támogatás” szöveg, 6 . pont 6.6. alpont b)
alpontjában az „időpontjában adómentes” szövegrész helyébe az » időpontjában a,_je
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melléklet] 6.3. alpont(jaJ szerint adómentes " szöveg, 6 .7 . alpont nyitó szövegrészében az
»a 6.6. pont b) alpontjának rendelkezésétől függetlenül" szövegrész helyébe az „a 6. 6
alpontban foglalt rendelkezések alkalmazása során (kivéve, ha e törvény ettől eltérően
nem rendelkezik)” szöveg, 6 .7. alpont a) alpontjában az „ideértve, ha azok a költségek a
jövedelem” szövegrész helyébe az „ideértve azt is, ha a költségek a jövedelem” szöveg,
6 .7 . alpont c) alpontjában a „meg nem haladó rész ” szövegrész helyébe a „meg nem
haladó rész azzal, hogy az összeghatárt biztosítási szerz ődésenként (a hozzá kapcsolódó
kiegészítő biztosításokkal együtt) kell vizsgálni” szöveg, 7 . pont 7.15. alpont a)
alpontj ában a „szolgáltatója, valamint a hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által ”
szövegrész helyébe a „szolgáltatója által” szöveg, 8 . pont 8.14. alpont nyitó
szövegrészében a„kifizető által" szövegrész helyébe a „kifizető, kifizetőnek nem minősülő
külföldi személy által” szöveg, 9 . pont 9 .5. alpont 9 .5.2 pontjában a „ha rendelkezik ”
szövegrész helyébe a „ ha legkésőbb a bevallás benyújtásakor rendelkezik” szöveg ;
22. I. számú melléklet 7 . pont 7 .15. alpont b) alpontjában a „kiegészítő szolgáltatásból
származó” szövegrész helyébe a „kiegészítő szolgáltatásból, biztosító biztosítás i
szolgáltatásból származó” szöveg, a „pénzügyi vállalkozásnak az adott” szövegrés z
helyébe a „pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak az adott” szöveg, a „10 000 forintot”
szövegrész helyébe a „20 000 forintot” szöveg;
23. 2. számú melléklet L Jellemzően előforduló bevételek fejezet 9 . pontjában a „kapott
kártérítés” szövegrész helyébe a „kapott kártalanítás, kártérítés” szöveg, a II.A
mezőgazdaságiőstermelő tevékenységének megszüntetése fejezet 3 . pontmásodik
bekezdésébena „ munkáltatói elszámolást vagy az adóhatósági adómegállapítást
követően” szövegrészhelyébe a „munkáltatói adómegállapítást követően” szöveg;
24. 10. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 9. pontjában a „kapott
kártérítés” szövegrész helyébe a „kapott kártalanítás, kártérítés ” szöveg;
25. 13. számú melléklet 10 . pontjában a „40 százaléka” szövegrész helyébe a „40 százaléka,
2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetében a kamat 60
százaléka” szöveg

lép.
11.Az egységes javaslat 21 . § 9. pontja a következő k szerint módosul :
(Hatályát veszti az Szja tv.)
„9. 77/C . § (2) bekezdésében az „az elismert program nyilvántartási számát, valamint ”
szövegrész, 77/C. § (3) bekezdésében az „az elismert program nyilvántartási száma ,
továbbá” szövegrész, 77/C . § (4) bekezdésében az » az elismert program nyilvántartás i
számáról,” szövegrész, 77/C . § (5) bekezdésében az „az elismert program nyilvántartási
száma, továbbá” szövegrész, 77/C. § (7) bekezdésében az „az elismert program
nyilvántartási száma, valamint” szövegrész, 77/C . § (14) bekezdése, 77/C. § (18) bekezdé s
[b) pontjában] záró szövegrészében az „elismert” szövegrészek, 77/C . § (19)-(23)
bekezdése, 77/C. § (24) bekezdés a) és f) pontja ;"

12.Az egységes javaslat 21 . §-a a következő 12. ponttal egészül
(Hatályát veszti az Szja tv. )
„12. I. számú melléklet 8 .pont8.28.alpontb)alpontjában a„sporteseményre vagy”
szövegrész.”
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13.Az egységes javaslat 22. §-a a következők szerint módosul :
„22. § [(1)] A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI . törvény (a
továbbiakban : Tao. törvény) [4. §-s a következő 28. ponttal egészül kí :
(E törvény alkalmazásában)

„28 . nem jelentős összegű hiba: a számvitelről szóló törvény szerint meghatározot t
nem jelentős összegű hiba;”
(2) A Tao törvény] 4. §-a a következő 45. ponttal egészül ki :
(E törvény alkalmazásában)
„45. termőföld: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénybe n
meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld;”
14.Az egységes javaslat a következő 29. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további §-ok
számozása értelemszer űen módosul:
.L29.§ (1) A Tao . törvény 22 . (1)bekezdése helyébeakövetkező rendelkezéslép:
,(» Az adózó a (2) és (4) bekezdés szerinti, részére kiadott támogatási igazolásban szerepl ő
összegig - döntése szerint - a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából ,
de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruld adóév
adójábóladókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli
adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor . Az adókedvezmény igénybevételének
feltétele, hogy az adózó a (6) és (7) bekezdés szerint meghatározott kiegészít ő támogatásta
(8) bekezdés szerint arra jogosult szervezet részére a támogatás juttatásának adóévében
megfizeti .”
(2) A Tao. törvény 22 . §-a a következő (61-_(8) bekezdéssel egészül ki:
»651 Az (1) bekezdés szerinti kiegészít ő támogatás az adókedvezményre jogosít ó
támogatási igazolásban meghatározott összeg 19 . § (I) és (2) bekezdése szerinti adókulccsal
a (7)bekezdésben foglaltak figyelembevételével -kiszámított értékének legalább 7 5
százaléka,
(7) Az adózó a kiegészítő támogatást akkor állapítja meg a 10 százalékos társasági
adókulcs szerinti mértékkel, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs
alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő támogatást a várható fizetendő adó
alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében
pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább7
százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő támogatásként a (8)
bekezdés szerint arra jogosult szervezetnek megfizetni :
(81A támogatási igazolás alapján a (6) és fi) bekezdés szerint meghatározott kiegészítő
támogatásra jogosult:
a) a (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási igazolás esetén - az adózó döntés e
szerint -vagyaz Mktv.-ben meghatározott, a mozgóképszakmai célokra el őirányzott
források elosztását végző szervezet vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául
szolgáló támogatásban részesül ő filmalkotás tekintetében filmelőállítónak minősülő jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;
b) a (4) és (5) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási igazolás esetén - az adózó döntés e
szerint - vagy_az el őadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkozatás i
szabályairól szóló törvény szerint központi költségvetési támogatás nyújtására jogosul t
minisztérium vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásba n
részesülő előadó-művészeti szervezet'
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15. Az egységes javaslat 30 . §-a a következők szerint módosul:
„30. § (1) A Tao. törvény 22/C . § (1) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészü l
ki:
[Látvány-csapatsport támogatása (e § alkalmazásában a továbbiakban : támogatás)
keretében az adózó a következ őjogcímekre nyújthat támogatást (juttatást) :
„a} a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére ]
„af} az amatőr sportszervezetek versenyeztetéssel összefügg ő költségeinek
támogatására;”
(2)A Tao.törvény 22/C . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(2) Az adózó a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási igazolásban szerepl ő
összegig - döntése szerint - a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követ ő adóévek adófából ,
de utoljára a támogatás j juttatás) naptári évét követ ő hatodik naptári évben lezáruló adóé v
adójából feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása - .
adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózá s
elő tti eredményét az adóalap megállapításakor.”
(3) A Tao. törvény 22/C . § (3) bekezdésa)pontia helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azadókedvezménytámogatási igazolás alapjánvehető igénybe. Azadókedvezmény

igénybevételének feltétele, hogy az adózó -fogszabályban meghatározottakszerint -)
„a) atámogatási igazolásban szerepl ő összegű támogatást és a (3a) és (3b) bekezdésben
meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatást (a továbbiakban : kiegészítő
sportfejlesztési támogatás) aJ3a) bekezdés szerint arra jogosult szervezet számára átutalja ,
valamint”
(4) A Tao. törvény 22/C . $ (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3a) Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 19 . § (1) és (2) bekezdés e
szerinti adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vag y
támogatási szerződés keretében, kizárólag a szerz ődésben meghatározott sporttevékenység
támogatása érdekében
a) az (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá tartozó támogatás esetén - az adózó döntés e
szerint vagy a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatspor t
országos sportági szakszövetsége részére, vagy az e látvány-csapatsport keretében vag y
érdekében az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint m űködő sportszervezet
(sportiskola), közhasznú alapítvány részére :
b) az (1) bekezdése)pontjában meghatározott támogatás esetén a támogatásban részesítet t
sportköztestület részére
atámogatás adóévében megfizetni .”

(5) A Tao. törvény 22/C . §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3c) Az adózó a támogatást és a kiegészít ő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult
önálló fizetési számlájára történő átutalással a támogatási igazolás kézhezvételét követően
teljesíti . A támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgál ó
fizetési számlát támogatás esetében a támogatási Igazolás, kiegészít ő sportfejlesztési
támogatás esetében az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerz ődés
határozza meg. Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportág i
szakszövetség, az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerz ődés egy eredeti
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példányát az adózó a megkötését követ ő 8 napon belül megküldi a kiegészítő sportfeilesztés i
támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére_ "
(6) A Tao. törvény 22/C . §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki :
„(4a) ALátvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet támogatása esetén a (4 )
bekezdés e) pontja szerinti mértékeket a támogatási igazolások összértékének támogatás i
szerződés keretében megfizetett kiegészít ő sportfejlesztési támogatással összevont értékére
kell alkalmazni .'
16. Az egységes javaslat 31 . §-ában a Tao. törvény 29/V . §-át megállapító rendelkezés a
kővetkező (3)-(4) bekezdéssel egészülki :
„(3) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint
,a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII . törvény módosításáról szóló 2013 .
évi. . . törvénnyel megállapított 22 . § (1), (3) és (4) bekezdését, (6)-(8) bekezdését, 22/C. 1(3)
bekezdés a) pontját, (3a), (3c) és (4a) bekezdését, a 3 . számú melléklet A) rész 12. pontjáta
2013. december 31-ét követően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni .
(4) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valaminta
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013 .
évi. . . törvénnyel megállapított 22/C . § (2) bekezdését a hatálybalépése napfát követ ően
nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.”
17.Az egységes javaslat 33. §-a a következő 12. ponttal egészül ki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszer űen módosul :
(A Tao. törvény)

12. 22. § (3) és(4)bekezdésébena „támogatásiigafiolásokösszértéke”szövegrészek
helyébe a„támogatási igazolásokésatámogatási szerződéskeretébenmegfivetett
kiegészítő támogatásokösszértéke” szöveg ;
(lép. )

18.Az egységes javaslat 38 . §-ában a Különadó tv . 4/C. § (1) bekezdését megállapít ó
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(1) A hitelintézetnek a 2013 . adóévre a Hpt . [311. §-ára]alapján a már megképzett é s
2013 . december 31-ei fordulónappal az eredménytartalékba átvezetett általános kockázat i
céltartalékra tekintettel egyszeri fizetési kötelezettsége keletkezik. ”
19.Az egységes javaslat 38. §-ában a Különadó tv . 4/C. (5) bekezdését megállapító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(5) A hitelintézet a társasági adóalapjából a (2)-(3) bekezdés szerinti rész tekintetében a
2013-ban kezdődő adóévre vonatkozó adóelőleg-kiegészítési kötelezettségét azzal teljesíti ,
hogy a (2) és (3) bekezdés szerint meghatározott fizetési kötelezettséget 2014 . március 10-éig
megállapítja, az állami adóhatóság által rendszeresített [elektronikus]külön nyomtatványon)
elektronikus úton bevallja és egy összegben (társasági adófizetési kötelezettségként)
megfizeti.”
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20. Az egységes javaslat 40. § e) pontja a következők szerint módosul :
(A Különadó tv .)

„e} 4/A. § (38) bekezdésében az „A Hpr. szerinti” szövegrész helyébe az „ A
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló [1996. évi CxIL ]törvény (a
továbbiakban: Hpt.) szerinti” szöveg;”
(lép.)

21. Az egységes javaslat 43. §-ában a Katv. 7. § (3a) bekezdését megállapít ó
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(3a) A magasabb összegű tételes adó a bejelentést követ ően is választható . A magasabb
összegű fizetési kötelezettséget a választásról szóló nyilatkozat[nak az adóhatósághoz
történő beérkezésének] megtételének hónapjától kell teljesíteni . A magasabb összegű tételes
adót a választás visszavonása hónapjáig, a kisadózó vállalkozó f őállású jogállásának
megszűnése hónapjáig, vagy a kisadózó vállalkozás e fejezet szerinti adóalanyiságának
megszűnése hónapjáig kell teljesíteni.”
22. Az egységes javaslat 47. §-a a következők szerint módosul:
„47. § A Katv. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A bevételi nyilvántartás vezetésével összefügg ő kötelezettséget teljesítettnek kel l
tekinteni, ha a kisadózó vállalkozás az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljes körűen
megőrzi akkor, ha e dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelesen
megállapítható.'
23. Az egységes javaslat 53. §-ában a Katv. 32. § (3) bekezdését megállapító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(3) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013 .
évi
törvénnyel megállapított 13 . §, 20 . § (1), (2) bekezdés, (4) bekezdés h) pont, (5 )
bekezdés f} pont,R)pont,h) pont, (6) bekezdés f)pont,(13) bekezdés c) pont, 26. § (2)
bekezdés és 28/A . rendelkezését a 2013 . adóévre vonatkozóan is alkalmazni kell .”
24. Az egységes javaslat 61. §-a a következő (3) bekezdéssel egészülki:
„(3)A Jöt. 7. §-a a következő 56-58. pontokkal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában

„56.szárított dohány :a tőről leszakított nyersdohány, valamint a 2401 vámtarifaszám ú
feldolgozatlan dohány, továbbá a dohányhulladék ;
57. fermentált dohány :az a dohány, amelyben a megfelel ő eljárások mellett olyan
változások játszódtak le, amelyek következtében a dohány élvezeti célra alkalmassá vált:
58. dohánylevél-töltő:az a kizárólag emberi er ővel – így különösen nem elemmel ,

akkumulátorral, vagy elektromos áramforrásról – m űködtethető eszköz, amelyik
egyszerre egy vagy több, de legfeljebb óránként 200 darab kézi töltésű cigaretta
elkészítéséreszolgál.'
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25. Az egységes javaslat a következ ő új 72. §-sal egészül ki:
„72. § A Jöt . 100 . § (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„(6)Dohánygyártmánygyártására alkalmas gépet és egyéb eszközt – az e törvénybe n
meghatározott dohánylevél-tölt ő t ide nem értve – kizárólag adóraktári engedéllyel rendelkez ő
dohányüzem vagy dohánygyár tarthat birtokában, csak részére lehet értékesíteni ,
importálni .”"
26. Az egységes javaslat a következő új 74-75. §-sal egészül ki:
„74. § A Jöt . XVI. Fejezete a következő 110/A.–110/B. §-sal egészül ki:
„110/A. §
(1) Szárított dohányt, valamint fermentált dohányt Magyarország területére behozni, onna n
kivinni, azt tárolni, birtokolni, illetve arról bármely módon rendelkezni csak a külön
jogszabályban meghatározott előzetes regisztrációt követően lehet.
(2) Szárított dohányt csak fermentáló üzem, fermentált dohányt csak dohányüzem vag y
dohánygyár részére lehet átadni .
(3) Ha a szárított dohányt, vagy fermentált dohányt nem a 100 . § (I) bekezdésében
meghatározott, adóraktári engedéllyel rendelkező dohánygyártmány-adóraktárban, vagy
fermentáló üzemben tárolnak, akkor a tárolás helyét és az árumozgatást is be kell jelenteni a
vámhatóság részére. Ebben az esetben a tárolt dohány szigorúőrizetéről és az áruforgalo m
pontos nyilvántartásáról a dohány birtokosa köteles gondoskodni .
(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a termel ő saját maga által megtermel t
szárított dohányára
a) mindaddig, amíg a szárított dohány a termelő közvetlen ellen őrzése alatt marad,
b) ha a szántott, dohányt a termel ő – írásbeli szerződés alapján megbízott – fuvarozóval
közvetlenül a tárolás helyére,vagya fermentáló üzembe, illetve dohánygyárba szállítatja, és
termelő a fuvarozóval megkötött szerz ődéskötés során az elvárható körültekintéssel járt el .
(5) Az e §-ban foglalt rendelkezések teljesítése, annak ellen őrzése és felügyelete, továbbá a z
ezzel kapcsolatos hatósági eljárás jövedéki ügynek min ősül.
(6) Az e §-ban előírt regisztrációs, illetve bejelentési kötelezettségnek elektronikus úton kel l
eleget tenni .
11OB.§
(1) Cigarettapapír-lapot, cigarettapapír-hüvelyt, illetve dohánylevél-töltőt kizárólaga
Dohánytörvény 11 . §-ában meghatározott elárusító helyen lehet Magyarországon forgalmazni.
(2) Az e §-ban foglalt rendelkezések teljesítése, annak ellen őrzése és felügyelete, továbbá az
ezzel kapcsolatos hatósági eljárásjövedéki ügynek min ősül.”"
75. § (1) A Jöt. 111/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(I) A vámhatóság az olyan jövedéki termék felderítése érdekében, amely után az adót nem
fizették meg, a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesít őhelyén, a futár- vagy
csomagszállítást végző szolgáltató telephelyén foganatosított érzékszervi vizsgálata
eredményének - így különösen a térfogat, a súly, ezek aránya - ismeretében és a rendelkezésr e
álló egyéb információk (beszerzett adatok) birtokában a rostai szolgáltató felvev ő-vagy
kézbesítőhelyén, a futár- vagy csomagszállítást végz ő szolgáltató telephelyén - jegyz őkönyv
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egyidejű felvétele mellett - csomagátvizsgáló berendezéssel átvilágíthatja, vagy más alkalma s
módon (különösen az adózás alól elvont jövedéki termékek észlelésére alkalmas fizikai t
kémiai eljárásokkal, szolgálati kutya alkalmazásával), felbontás nélkül megvizsgálhatja azo n
csomagküldeményt, amelyről az előbbiek alapján valószín űsíthető, hogy
a) harmadik országból érkező csomagküldemény esetén az adómentes mennyiségen felüli ,
b) tagállamból érkező csomagküldemény esetén a kereskedelmi mennyiségen felüli ,
c) belföldön feladott csomagküldemény esetén a kereskedelmi mennyiségen felüli, illetv e
cigaretta esetében 200 szálat meghaladó mennyiségbe n
adózás alól elvont jövedéki terméket tartalmaz .
(2) A vámhatóság a csomagküldeményt visszatartja, amennyiben az (1) bekezdés szerint
lefolytatott átvilágítás vag~r vizsgálat eredményeként alaposan feltehető, hogy a
csomagküldemény adózás alól elvont jövedéki terméket tartalmaz . A vámhatósága
visszatartásról végzésben rendelkezik és a végzés egy példányának megküldésével - a
jogkövetkezményekre történő egyidej ű figyelmeztetés mellett - értesíti az (1) bekezdés a)-b )
pontja esetén a címzettként feltüntetett személyt (a továbbiakban : címzett), az (1) bekezdés c )
pontja esetén a feladóként feltüntetett személyt (a továbbiakban : feladó) a csomagküldemény
visszatartásáról, valamint a visszatartott csomagküldemény (5) bekezdés szerinti
felbontásának pontos helyéről.'
(2) A Jöt. 111/A. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A csomagküldemény átvilágítását, megvizsgálását és felbontását a vámhatósá g
legalább két eljárótagjából álló bizottság_v gezheti .'”'
27. Az egységes javaslat a következő új 75. §-sal egészül ki:
„75. § (1) A Jöt. 115. $ (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„(5)A
a) szárított dohány nem a fermentáló üzem, illetve a fermentált dohány nem a dohányüze m
vagy a dohánygyár részére történő átacl3sa, értékesítése, vagy továbbértékesítése
b) szárított dohány, illetve fermentált dohány bárki által történ ő megvásárlása vagy
birtokolása — ide nem értve azt az esetet,
ba) ha a szárított dohányt vagy fermentált dohányt a fermentáló üzem, a dohányüze m
vagy a dohánygyár vásárolja megLilletve birtokolja, tovább á
bb)ha a szárított dohányt vagy fermentált dohányt a fermentáló üzem, a dohányüzem

vagy dohánygyár részére történ ő értékesítés (továbbértékesítés) céljából vásárolják
meg, illetve birtokolják, és a dohány birtokosa az e törvény szerinti regisztráció s
kötelezettségének eleget tett, valamint a dohány vásárlójával érvényes adásvétel i
szerződéssel, vagy előszerző déssel rendelkezikkilogrammonként 100 ezer forint jövedéki bírsággal büntetendő.”
(2) A Jöt . 115. §-a (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„(6) Ásványolaj előállítására alkalmas desztillálóberendezés, sör elő állítására alkalmas
főzőüst és forralóüst, dohánygyártmány el őállítására alkalmas gép vagy egyéb eszköz — id e
nem értve a dohán levél-töltőt — ' o ! osulatlan előállítása birtokolása értékesítése v a
importálása legalább 500 ezer forint összegű , legfeljebb 50 millió forintig terjedő, ismétlődés
esetén legalább az elő ző alkalommal kiszabható legkisebb jövedéki bírság kétszeresének
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megfelelő összegű , legfeljebb az előző alkalommal kiszabható jövedéki bírság Iegmagasabb
összegének kétszereséig terjed őjövedéki bírsággal büntetendő."
(3) A Jöt. 115. §-a a következ ő (6a) bekezdéssel egészül ki :
„(64) A Jöt . 1108. §-ban foglaltak megsértése esetén a jogellenesen értékesítet t
cigarettapapír-hüvely, illetve cigarettapapír-lap minden darabja (lapja) után 500 forint,a
dohánylevél-tölt ő minden darabja után 15 ezer forint jövedéki bírság szabhatóki .'
28. Az egységes javaslat a következő új 76. §-sal egészül ki :
„76. § A Jöt . 1168. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„1168. § (1) Az adózás alól elvont termék, a hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett
zárjegy,adójegy, hivatalos zár, a cukorcefre, illetve az abból jogosulatlanul előállított
alkoholtermék vagy a 2204, 2205, 2206 vámtarifaszám alá tartozó termék, a jogosulatlanul
értékesített borászati melléktermék, a jövedéki termék el őállítására alkalmas, iogosnlatlanul
előállított, értékesített desztillálóberendezés, főzőüst, forralóüst, gép vagy egyéb eszköz,a
jogosulatlanul átadott, értékesített, megvásároltszárított dohány, vagyfermentált dohányt
illetve a jogosulatlanul értékesített cigarettapapír, cigarettahüvely, vagy dohánylevél-tölt ő
több természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vag y
egvéni cég általi együttes birtokolása és/vagy szállítása esetén a lövedéki bírság megfizetésér e
valamennyi birtokos személy egyetemlegesen kötelezhető (a továbbiakban : társkötelezett). ”
29. Az egységes javaslat 77. §-a a következők szerint módosul :
„77. § (1) A Jöt. 119. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Avámhatóság )

„e} a jogosulatlanul el őállított, birtokolt, vagy az arra jogosulatlan személy által használ t
desztillálóberendezést, sör el őállítására alkalmas főzőüstöt és komlóforraló üstöt, valaminta
dohánygyártmány el őállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt — a dohánylevél-töltőt ide
nem értve —, ”
(lefoglalja.)
(21 A Jöt. 119. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
(A vámhatóság)

„g) a termékek, a zárjegy felhasználására, tárolására és szállítására használt eszközt — a (4 )
bekezdésben foglalt eltéréssel — ,
h) a magánfőzésre használt desztillálóberendezést (e fejezet alkalmazásában az e)-h)
pontokban meghatározottak a továbbiakban : eszközök), ha
ha) a magánfőző a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésében az adó megállapításáho z

szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg ,
hb) a 67/A. (2) bekezdés szerinti nyilatkozattétel során a magánfőző valótlan nyilatkozatot

tesz,
hc) a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltér ő alkoholtermék el őállítására

használja,
hd) a magánfőző a párlatot a 67. § (2) bekezdés b) pontját megsértve értékesíti, ”
(lefoglalja . )

(3) A Jöt. 119. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki :
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(A vámhatóság )

„i) a 110/A. § megsértésével birtokolt szárított dohányt vagy fermentált dohányt, illetve a
110/13 . § megsértésével értékesített cigarettapapír-lapot,cigarettapapír-hüvelyt,illetve
dohánylevél-töltőt”
jlefoglalja.)
[(2)](4) A Jöt. 119. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felhasználásra, tárolásra és szállításra használt eszköz lefoglalása mell őzhető, ha
a) a termékek mennyisége nem haladja meg a 110. § (5) bekezdésében meghatározott
kereskedelmi mennyiséget vagy a zárjegy mennyisége a 100 darabot, és jövedék i
törvénysértés elkövetését célzó átalakítást az eszközön nem végeztek, továbbá a jövedék i
jogsértésért felelős személy a jogsértést els ő ízben követte el, vagy
b) az adózás alól elvont termék mennyisége a Jöt. 110. § (5) bekezdésében meghatározott
kereskedelmi mennyiséget meghaladja, de a jövedéki bírság kiszabására, beszedésére és a z
adózás alól elvont termék elkobzására a helyszínen, a felderítéssel egyidej űleg kerül sor.”
[(3)]f A Jöt . 119. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a (6) bekezdés a)—c) és e) pontja szerint kiadni rendelt terméket, dolgot és eszközt a
lefoglalás megszüntetésér ől rendelkező végzés közlését követő 60 napon belül a (7)
bekezdésben meghatározott személy nem veszi át, úgy azt a vámhatóság értékesítheti . Az
értékesítésből befolyt ellenérték a kiadni rendelt, de át nem vett tennék, dolog és eszkö z
helyébe lép . Az értékesítés meghiúsulása esetén a vámhatóság a kiadni rendelt terméket ,
dolgot és eszközt megsemmisítheti. Az előbbiek szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a
szállításra használt, nem a jövedéki törvénysértés elkövetőjének tulajdonában lévő eszköz
lefoglalásának (6) bekezdés e) pontja szerinti megszüntetésér ől rendelkező végzés
meghozatalára a nyilatkozattételi felhívás eredménytelen eltelte vagy a felhívás sikertelen
kézbesítése miatt nem kerülhet sor .''
30.Az egységes javaslat a következő új 78. §-sal egészül ki :
„78, § A Jöt. 120.* (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lefoglalt termékeket, zárlegyet, szárított dohányt, illetve fermentált dohányt, tovább á

a119. § (2) bekezdéséneke) f)ésh) pontjában említett eszközt el kell kobozni, ha a jövedék i
ügyben jogerősen jövedéki bírsz kerül kiszabásra, va gy ha a jövedéki bírság kiszabásáta
116/A. § alapján a vámhatóság mell őzte.'
31.Az egységes javaslat 79. §-a a következők szerint módosul :
„79. § A Jöt. a következő 128/G. §-sal egészül ki:
„128/G . § (1) A jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelel ő KNkódokat a vámhatóság 2014 . március 31-ig tájékoztatóban teszi közzé internetes honlapián .
(2)A 2014. július 1-jét megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás 2014.
június 30-át követően is érvényben marad, a 48 . § (20) bekezdése szerinti jogosult 2014 .
július 1-jét megelőzően is kérelmet nyújthat be a vegyvizsgáló szervhez a 2014 . július 1-jét
megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás — 2014. június 30-át követően — KN kóddal történő kiegészítése iránt.”"
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32. Az egységes javaslat 80 . §-a a következők szerint módosul :,
„80. § A Jöt . a következő 128/H. §-sal egészül ki :
„128/H . § Ha az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valaminta
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013 .
évi. . .. törvénnyel megállapított 24. § (1) bekezdés f) pont fi') alpontjának és a 24 . § (2)
bekezdés b) pontjának hatálybalépése következtében a bejegyzett kereskedőnek a jövedéki
biztosítékát meg kell emelnie, erre a vámhatóság felszólítja . A bejegyzett kereskedőnek a
felszólítást követő 30 napon belül kell e kötelezettségét teljesítenie . '
33. Az egységes javaslat a következő új 81. §-sal egészül ki:
„81.§ A Jöt. 129. * (1)bekezdéseakövetkező d)ponttalegészülki:
(Felhatalmazást kapa Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg )

„d) a szárított dohány, illetve fermentált dohány behozatalával, kivitelével, tárolásáva l
illetve birtoklásával kapcsolatos e törvényben nem szabályozott követelményeket, illetv e
regisztrációs eljárás szabályait .”
34. Az egységes javaslat 81 . §-ának 25. pontja a következők szerint módosul :
„(A Jöt.)
25.[115. (5) bekezdésében az „1000 forint” szövegrész helyébe az „a finomra vágot t
fogyasztási dohány tételes adója kétszeresének megfelel ő”] 111/A. § (9) bekezdésébena
„postáról szóló 2003. évi Cl.”szövegrész helyébe a„postai szolgáltatásokról szóló”
szöveg,
(lép. ) "
35. Az egységes javaslat 81 . §-ának 27 . pontja elmarad, ezzel egyidejűleg a § tovább i
pontjainak számozása értelemszerűen módosul :
„(A Jöt. )
[27. 120. § (1) bekezdésében az „e) f) pontjában” szövegrész helyébe az „e)-,D és h)
pontjában” szöveg, a „kiszabásra” szövegrész helyébe a „kiszabásra, vagy ha a jövedék i
bírság kiszabását a 116/A. § alapján a vámhatóság mellőzte” szöveg,]
(lép.) ”
36. Az egységes javaslat 81 . §-ának 31 . pontja elmarad:
„(A Jöt.)
[31. 129. § (2) bekezdés p) pontjában az „E85” szövegrész helyébe az „E85 és a benzin”
szöveg]
(léP ) "
37. Az egységes javaslat 89. §-a a következők szerint módosul:
„89. § Az Áfa tv. 135. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki :
„(4) Abban az esetben, ha a tárgyi eszközt a 17. § szerinti apport1 [vagy jjogutódlás vagy
üzletág-átruházáskeretében naptári év közben szerzi meg az apportot fogadós [vagy ]a
jogutód vagy az üzletágat megszerz ő adóalany oly módon, hogy a terméket változatlanul
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tárgyi eszközként használja, a (2) bekezdés alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy a tárgy i
eszközt a szerzés évében mind az apportáló s [vagy ]a jogelőd vagy az üzletágat átruházó
adóalany, mind az apportot fogadó., [vagy ]a jogutód vagy az üzletágat megszerző adóalany a
naptári év teljes időtartamában használta azzal, hogy a számítást időarányosan kell elvégezni .
(5) Abban az esetben, ha az adóalany olyan vagyoni érték ű jogot hasznosít vállalkozásán
belül, amely rendeltetésszerű használatot feltételezve legalább 1 évet meghaladó id őtartamban
szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását ,
a) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték ű jog esetén az ingatlan tárgyi eszközre
vonatkozó szabályokat kell megfelelő en alkalmazni, azzal, hogy az (1) bekezdés b) pontjába n
meghatározott időt a vagyoni érték ű jog szerzésének hónapjától kezdődően kell számítani ;
b) az a) pont alá nem tartozó vagyoni értékű jog esetében az ingó tárgyi eszközr e
vonatkozó szabályokat kell megfelel ően alkalmazni, azzal, hogy az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott időt a vagyoni érték ű jog szerzésének hónapjától kezdődően kell számítani .'
38. Az egységes javaslat 90. § (1) bekezdése a következők szerint módosul :
„(1) Az Áfa tv . 1X. Fejezete az „Adó megállapítása” fejezetcímet követ ően a következő
alfejezet címmel egészül ki:
„1. alfejezet
Önadózás'
39. Az egységes javaslat 90 . § (3) bekezdése a következők szerint módosul :
„(3) Az Áfa tv . a 154. §-t megelőzően a következ ő alfejezet címmel egészül ki :
„2. alfe'e~ zet
Az adó megállapításának egyéb esetei” "
40. Az egységes javaslat 100. §-a a következők szerint módosul :
„100. § Az Áfa tv . 3. számúmellékletének I . része az S. melléklet szerint módosul .”
41. Az egységes javaslat 109 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul :
„(2) A Htv. 52. §-a a következő 11 . ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában :)

„11 . tanya : az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként
szerepel ;”
42. Az egységes javaslat 109. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„(4) A Htv . 52. § 16-17. pontja helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :
E törvény alkalmazásában:)

„16. telek: az építménnyel be nem épített földterület, ide nem értv e
a) belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mez ő gazdasági művelés alatt áll ,
b) a külterületen fekvő termőföldet,
c) a tanyát,
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d) a közút területét ,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet ,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet ,
g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét ,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet ;
17. termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, sz őlő, gyümölcsös, kert, rét, legel ő

(gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott fbldrészlet ;""
43. Az egységes javaslat 109 . §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Htv . 52. § 31. pontba) alpontja helyébe akövetkező rendelkezés lép :
(E törvényalkalmazásában : 1
(31.telephely:)
(b) azon távközlési tevékenységet végz ő vállalkozó esetén, amelynek)
ba)az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték
nélküli távközlési tevékenységből fTEAOR'08 61 .2] származik (vezeték nélküli távközlés i
tevékenységet végz ő vállalkozó)
baa)az a) pont szerinti telephely é s
bab)azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév els ő napján utólag fizetett
díjú vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő előfizetőjének (vezeték nélkül i
távközlési szolgáltatást igénybe vev ő előfizető) számlázási címe található,”
44. Az egységes javaslat 118. §-a a következők szerint módosul :
„118 . § Az Itv . 33 . § (2) bekezdésének 35-42 . pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek, egyidej űleg a bekezdés a következ ő 43-4[6]7. pontokkal egészül ki :
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illet őleg kötelezettségek teljesítése, valamint a
társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokba n
meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások )
„35. a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása ;
36. az európai területi együttműködési csoportosulásban történ ő részvétel jóváhagyására
irányuló eljárás ;
37. a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ,
közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója által a központi
költségvetésből igénybevett normatív állami hozzájárulások és támogatások megállapításár a
irányuló eljárás ;
38. az egészségügyben működő szakmai kamarai tagsági viszony első létesítésére irányuló
eljárás ;
39. a hadkötelezettséggel és a honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos államigazgatás i
eljárás, valamint az azokkal kapcsolatos hatósági igazolás céljára kiállított közokirat ;
40. a megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásai megállapítására irányuló eljárás ;
41. a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a lakcím érvénytelenné nyilvánításár a
irányuló eljárás;
42. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerin t
bejelentett értesítési cím törlése, ha a törlést a polgárok személyi adatainak és lakcíméne k
nyilvántartásáról szóló törvény szerinti címjogosult kezdeményezi ;
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43. az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételr ől kiállított hatósági
bizonyítvány ;
44. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természete s
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a települési önkormányza t
jegyzője vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a
továbbiakban: járási hivatal) által a szociális rászorultság fennállásáról kiállított igazolás ,
valamint a kincstár által a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozóan kiállított igazolás ;
45. a mezőgazdasági termel ő székhelye vagy lakóhelye és a m űvelése alatt álló termőföld,
tanya vagy használatában lévő telephely között, termény szállítása esetén, az útdíj kötele s
elemi útszakaszra vonatkozó, díjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatóság i
bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás ;
46. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózato k
hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban : szolgáltatói nyilvántartás) való felvétel, az
adatmódosítás, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, a szolgáltatói nyilvántartással
kapcsolatos bejelentések, a szolgáltatói nyilvántartás adatairól hatósági bizonyítvány kiállítása
és a szolgáltatói nyilvántartásból teljesített egyéb adatszolgáltatás i
47. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mez ő- és
erdő azdasá i hasznosítású föld tula'dono a me _ szerzésének valamint a földhasználat i
szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági ióváhagvására irányuló eljárás ,
továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás.'
45. Az egységes javaslat 137. §-ában a Vtv. 78/A. §-át módosító rendelkezés a
következők szerint módosul :
„78/A . § (1) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizáció s
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010.
évi CXXIII . törvénnyel megállapított 48 . § (4) bekezdését, 59 . § (2) és (4)-(5) bekezdését és
33/A. § (6) bekezdését a folyamatban lév ő ügyekben is alkalmazni kell, ha az az ügyfél
számára kedvezőbb.
(2) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013 .
évi . . .törvénnyel megállapított 7/N . § (6) bekezdését, 54/A . §-át, 55 . §[-át] (2)-(2a)
bekezdéseit, 56. §-át, 56/A . §-át, 60/A §-át, 60/B . §-át, 61/A. §[-át] (6)-(6a), (8) és (1 la)
bekezdéseit, 618. §-át a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni
kell.”
46.Az egységes javaslat 139 . § 1 . pontja a következők szerint módosul :
„1. § (4) bekezdésében a „14a . [CJcikk a) és c)pontjízbann” szövegrész helyébe a „14a. [CJcikk
{1) bekezdésében” szöveg ;”
47. Az egységes javaslat 139. § 21. pontja a következők szerint módosul:
„21 . 82 . § (1) bekezdés k) pontjában az „egyszer űsített vámeljárásokra” szövegrés z
helyébe az „egyszerűsített eljárásokra” szöveg”
48. Az egységes javaslat 146. §-ában az Art . 24. § (7) bekezdését módosító rendelkezés
a következők szerint módosul:
„146. § Art. 24. § (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„(7) Az adózó — kivéve a 4 . számú melléklet szerinti, adóazonosító számmal ne m
rendelkező külföldi illető ségű magánszemélyt — költségvetési támogatást csak akkor
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igényelhet, a túlfizetés[i] kiutalását csak akkor kérheti, ha rendelkezik adóazonosító számmal ,
illetve — ha e törvény, illetve törvény vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabál y
eltérően nem rendelkezik – adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak a bejelentkezési ,
bejelentési kötelezettség teljesítését követ ően és olyan id őszakra érvényesíthet, amel y
időszakra vonatkozóan adóazonosító számmal rendelkezett .'
49. Az egységes javaslat 150. § (2) bekezdésében az Art. 43. § (5) bekezdését módosító
rendelkezés a következők szerint módosul:
„(2) Az Art . 43 . § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(5) Ha az adott adónem tekintetében az adózónak vagy a 35. § (2) bekezdése szerint a z
adó megfizetésére kötelezett személynek adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll a z
adófolyószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban : túlfizetés), az adóhatóság a túlfizeté s
összegét kérelemre az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy által megjelöl t
adószámlára számolja el . Csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés összegét a csoportos
adóalany képvisel őjének kérelmére az adóhatóság a csoportos adóalany vagy a csoportos
adóalanyiságban részt vevő bármelyik tag csoportos adóalany képvisel ője által megjelölt
adószámlájára számolja el . A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az
adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból vagy kérelemre az általa nyilvántartott, az adózót ,
az adó megfizetésére kötelezett személyt terhel ő más adótartozásra számolja eI, vag y
adótartozás hiányában azt hivatalból törli . Az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, d e
téves adószámlára fizetett adót teljesítettnek kell tekinteni . A cs ő d-, felszámolási,
végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás kezd ő napját, illetve amennyiben az adózót a
csődeljárás elrendelését megelőzően ideiglenes fizetési haladék illeti meg, az ideiglene s
fizetési haladék kezdő időpontját megel őző napon fennálló túlfizetés, valamint a jogutó d
,nélkül megszűnt adózó adószámláján fennálló túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalbó l
számolja eI az általa nyilvántartott, az adózót terhel ő adótartozásra.'
50. Az egységes javaslat 150 . § (3) bekezdésében az Art. 43 . § (5a) bekezdését módosító
rendelkezés a következők szerint módosul:
„(3) Az Art. 43. §-a a következ ő (5a) bekezdéssel egészül ki :
„(5a) Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó
esetében az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolás i
számlájára átutalással teljesített, felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetéseke t
[túlfizetésnek minősülnek és azokat] az adóhatóság el őször a magánszemély jövedelemadó
előlegére, a levont jövedelemadóra, vagy a kifizet ő által a magánszemélytől levont
járulékokra az esedékesség sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában
számolja el . Az ezt követően fennmaradó összeget el őször az egyéb adótartozásokra kel l
elszámolni azok esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozáso k
arányában. Az adóhatóság az átvezetésekről az adózót azok elvégzésével egyidej űleg értesíti .
Az ezt követően fennmaradó összeget a köztartozás jogosultjainak kell átutalni a köztartozá s
erejéig, a tartozások arányában . Az ezt követően fennmaradó összegre a túlfizetésr e
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.Az adók módjára behajtandó
köztartozásra történő átvezetésről az adóhatóság az adózót végzéssel értesíti .''
51. Az egységes javaslat 175 . § (2) bekezdésében az Art. 172. § (12) bekezdésé t
módosító rendelkezés a következők szerint módosul :
1(2) Az Art. 172 . § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :]
„(12) Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév
során megfizetett el őleg összegére is – nem fizette meg legalább 90%-os mértékben, a
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befizetett el őleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjed ő mulasztási bírságot
fizet. A mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni a z
adó[alap]előleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazot t
árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam[jelleg ű] különbözetet, ha a z
adóalapot képez ."
52. Az egységes javaslat 177. §-a a következők szerint módosul:
„177. ( Az Art . 175 . §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki :
„(4a) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felel ős miniszter, hogy rendeletben határozz a
meg a kezelőszemélyzet nélküli automataberendezéssel kapcsolatos nyilvántartás-vezetés i
kötelezettség teljesítésének — az adó megfizetését, a költségvetési támogatás igénybevételét ,
valamint az alapul szolgáló bizonylatoknak az ellenőrzését biztosító — részletes szabályait és
műszaki követelményeit.
(2) Az Art. 175 . §-a a következ ő (30jbekezdéssel egészül ki :
„(30) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg az üzemeltető részére nvúitott, az általános forgalmi adóról szóló törvén y
szerinti a n u . . dási kötelezettsé 'é . i kiállítással történő me alósítása esetén kötelező
közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatá s
hatósági árát és a hatósági árszabályozás részletes szabályait .”"
53. Az egységes javaslat a 177. §-át követően a következő §-sal egészül ki, az ezt követő
§-ok számozása értelemszerűen módosul :
„178. § Az Art. 176/F. §-t követően a következő új alcímmel és 176/G-176/H . §-okkal
egészül ki:
,,Azáltalános forgalmi adóról szóló törvény szerintiközvetlen adatlekérdezésselmegvalósított
adatszolgáltatást biztosító szolgáltatás hatósági árszabályozás a
176/G . § (1) Ezen alcím alkalmazásában hatósági ár az üzemeltet ő részére nyúitott, az
általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítássa l
történ ő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított
adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás ára .
(2) Ezen alcím és a 175 . § (30) bekezdése alkalmazásában üzemeltet ő
a)

a külön jogszabály szerintpénztárgénhasználatra kötelezett, vag y

b) a külön jogszabály szerint pénztárgép használatra nem kötelezett, de pénztárgépet sajá t
döntése alapján használó.
176/H .* (1) A hatósági árat a legmagasabb árnak kell tekinteni .
(2) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámításár a
vonatkozó el őírásokkal .
(3) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel együtt az adópolitikáért felel ős miniszter
állapítja meg.
(4) A hatósági ár megállapítása hivatalból történik .
(5) A hatóságiár megállításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép
hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet .
(6) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit a miniszter rendeletben hirdet i
ki . A legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan m űködő vállalkozó
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ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az ,
elvonásokra és a támogatásokra is .
(7) A legmagasabb hatósági árnál magasabb árat a szerz ődésben érvényesen kikötni nem
lehet. Ha a felek az ár mértékében másképp nem állapodtak meg, és a szolgáltatásra hatósági
ár van érvényben, az utóbbi az irányadó . A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a
hatósági árat megállapító jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg,
(8) Ha a felek az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ára tekintetében másképp nem
állapodtak meg, a legmagasabb hatósági árnak a szerz ődés megkötését követ ően bekövetkező
változÁsa esetén a megváltozott hatósági ár az érvényes szerz ődés részévé válik.
(9) A hatósági árnak a szerződés megkötése és teljesítése között bekövetkezett megsz űnése
esetén a szerződést – ha törvény eltér ő en nem rendelkezik – a kikötött áron kell teljesíteni.
(10) A hatósági árra vonatkozó rendelkezések betartását a Nemzeti Média és Hírközlés i
Hatóság ellenőrzi . A hatósági árakra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság határozatta l
a) megtiltja a jogszabás sértő ár további alkalmazását, és egyidejűleg kötelezia
vállalkozót a jogszerű ár alkalmazására, valamint
b) kötelezi a vállalkozót a hatósági árra vonatkozó rendelkezések megsértésével elér t
többlet árbevételnek a sérelmet szenvedett részére történ ő visszatérítésére, ha pedig ennek
személye nem állapítható meg, az államjavára történ ő befizetésére,
c) bírságot szab ki a hatósági árakra vonatkozó rendelkezéseket megsért ő vállalkozóval
szemben.
(11) A (10) bekezdés c) pontja szerinti bírság mértéke legalább a jogsért ő magatartássa l
elért anyagi el őny, és nem haladhatja meg a jogsért ő magatartással elért anyagi előny
kétszeresét .,
(12) Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (10) bekezdésben szabályozott eljárásáraa
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kel l
alkalmazni .''
54.Az egységes javaslat a 178 . §-át követően a következő 179. §-sal egészül ki, az ezt
követő §-ok számozása értelemszer űen módosul :
„179. § Az Art . a 181/A. §-t követően a következő 181/B. §-sal egészül ki:
,,1818.
(1) E törvény 176/G-176/H §-a bels ő piaci szolgáltatásokról szóló, 2006 .
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15 . cikk (2) bekezdésének
való megfelelést szolgálja .
(2) A törvény 176/G-176/H . §-ainak a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006 . decembe r
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15 . cikk (7) bekezdése szerinti
előzetes bejelentése megtörtént .'
55. Az egységes javaslat 179. §-ával megállapított Art . 200. § (1) bekezdés g) pontja az
alábbiak szerint módosul :
(179. § Az Art. a következő 200. §-sal egészül ki:
„ 200. § (1) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvényelv valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi
.. . törvénnyel megállapított:]

g) 119. § (2) bekezdés[ét] h) pontját a folyamatban lévő ellenőrzésekre is,
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[alkalmazni kell.]

56. Az egységes javaslat 180 . § 4. pontja a következők szerint módosul :
(Az Art.)
„4. 24/C. (2) bekezdésében a „részvényese, (e szakasz alkalmazásában : tag)” szövegrész
helyébe a „ részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy részvényes (e §
alkalmazásában a továbbiakban: tag)” szöveg;”
(lép.)

57. Az egységes javaslat 180 . § 5 . pontja a következők szerint módosul :
(Az Art. )
„5.24/D. § (1) bekezdésében a „részvényese, (e szakasz alkalmazásában: tag)” szövegrész
helyébe a „részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében atag vagy részvényes (e§
alkalmazásábanatovábbiakban:tag)” szöveg és 24/E. § (1} bekezdésében „részvényesként, (e
szakasz alkalmazásában: tag)” szövegrész helyébe a „[részvényese,] részvényesként,
egyszemélyes gazdasági társaság esetében [a] tagom-ként vagy részvényesként (e §
alkalmazásában a továbbiakban : tag)” szöveg;”
(lép.)

58. Az egységes javaslat 180. §-a a következő 9. ponttal egészül ki, a további pontok
számozása értelemszerűen módosul:
(Az Art.)
„9. 44. * (3)bekezdésébena„megfelelő alkalmazásával teljesíti.” szövegrész helyébea
„megfelelő alkalmazásávalteltesíti. A társasági adórólszólótörvényalapfán az üzletvezetés
helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó a t3) bekezdésben fogtattak alkalmazásakor a
belföldi illetőség megszerzése előtt szerzett immateriális javakat, tárgyi eszközöket –
választása szerint – a belföldi illet ősé megszerzése napjánérvényes piaci értéken veszi
nyilvántartásba, feltéve, hogyaz eszközökre a belföldi illetőség megszerzése előtt társasági
adóról szóló törvény szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg . ”
(lép-)

59. Az egységes javaslat 180. § 15. pontja elmarad, a további pontok számozása
értelemszer űen módosul :
(Az Art. )
„[15 .

145. § (1) bekezdés f) pontjában a »bejelentés .” szövegrész helyébe a

„bejelentés,” szöveg ;]”
(lép.)

60. Az egységes javaslat 181. § 11. pontja a következők szerint módosul :
(Hatályát veszti az Art.)

„11 . [Az Art.] 3. számú melléklet G. pontjának 6 . alpontja”
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61. Az egységes javaslat 182. §-a a következők szerint módosul :
„182. § [(1)] Az Art . 3 . sz. melléklete [C. pontjának I. alpontja] a[z] 7. [számú]
melléklet szerint módosul .
[(2) Az Art. 3. sz . melléklete a 8. melléklet szerint módosul .]
62. Az egységes javaslat 188 . §-ában a Tbj. 24/A. § (3) és (4) bekezdését megállapító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(3) A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillet ő, az Szja tv. szerinti
családi kedvezmény összegéb ől
a) a biztosított által vagy
bj az Szja tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak
által közösen és/vagy
[b)]
a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított
házastársa, élettársa által együttesen
ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, d e
legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott járulékok együttes összege .
(4) A családi járulékkedvezményt a (3) bekezdés (a) és b)] b)és c) pontjában
meghatározott személyek döntésük szerint együtt is, de csak egyszeresen érvényesíthetik . A
családi járulékkedvezmény együttes igénybevételének feltétele az érintett magánszemélyek –
adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét i s
feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkoz ó
döntésüket .”
63. Az egységes javaslat 190 . §-ában a Tbj . 51/A. (1) bekezdését megállapít ó
rendelkezés a következők szerint módosul :
„51/A. § (1) A biztosított egyéni vállalkozó és mez őgazdasági őstermelő a családi
járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét saját maga állapítja meg .”
64. Az egységes javaslat 190. §-ában a Tbj . 51/B. § (2) bekezdését megállapító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(2) Ha a családi járulékkedvezmény 24/A. § szerint megállapított összege több, mint ami t
a tárgyévre családi járulékkedvezmény havi [vagy évközi] összegeként a foglalkoztató vag y
az egyéni vállalkozó, negyedéves összegekénta mezőgazdasági őstermelő érvényesített, a
különbözet az adóbevallásban igényelhető, illetve munkáltatói adómegállapítás esetén az
említett különbözet tekintetében a személyi jövedelemadó különbözetére vonatkoz ó
szabályok [Szja tv . 14 . § (2) bekezdés] szerint kell eljárni.”
65. Az egységes javaslat 207 . §-a a következők szerint módosul :
„207. § Az Eat .
[a)] 462/C. § (3) bekezdésében a „9 hónapon belül legalább 6 hónapig” szövegrész
helyébe a „275 napon belül legalább 183 napig” szöveg, a „9 hónap, valamint a 6 hónap ”
szövegrész helyébe a „275 nap és a 183 nap” szöveg[;
b) a 462/D . § (4) bekezdésében a „vagy családtámogatási kifizet őhely által” szövegrész
helyébe a „családtámogatási kifizetőhely által, a társadalombiztosítási vagy
családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén az egészségbiztosítási szerv, illetve a
kincstár által” szöveg]
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lép."
66.Az egységes javaslat 220. §-ával megállapított Szt . 177. § (34) bekezdését módosít ó
rendelkezés a következők szerint módosul :
[220. § Az Szt. 177. §-a a következő (33)–(38) bekezdéssel egészül ki:]
„(34) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a

Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII . törvény módosításáról szóló 2013 .
évi törvénnyel megállapított 20 . § (4) és (5) bekezdését, 37 . § (2) bekezdés g) pontját, 39 . §
(2a) bekezdését, 60 . § (4) és (5) bekezdését, 77 . (2) bekezdés b) pontját,[ valamint a] 81 . §
(2) bekezdés b) pontját, valamint a 117 . § (1) bekezdését először a 2014 . évben induló üzleti
évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”
67. Az egységes javaslat 220 . §-ával megállapított Szt . 177. § (36) bekezdését módosító
rendelkezés a következők szerint módosul :
[220. § Az Szt. 177. §-a a következő (33)–(38) bekezdéssel egészül ki:]
„(36) Azoknak a szervezeteknek az esetében, amelyek korábban akkreditációval rendelkeztek ,

[a] e törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefiigg ő más törvények, valaminta
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII . törvény módosításáról szóló 2013 .
évi törvénnyel megállapított 152 . § (2a) és (2b) bekezdés rendelkezéseit azok
hatálybalépését követő év január 1-tői kell alkalmazni .”
68. Az egységes javaslat 233 . §-ában a Távh ő. törvény 8. § (1) bekezdésé t
megállapító rendelkezés a következő k szerint módosul :
„{1) A fizetendő jövedelemadót - az adóévben megfizetett jövedelemadó-el őlegek
beszámításával -, valamint a jövedelemadó-el őleget az adózás rendjéről szóló törvényben a
társasági adóra előírt határidő ben kell megállapítani, bevallani és megfizetni, illetve ett ől az
időponttól lehet visszaigényelni .”
69. Az egységes javaslat 235. §-a a következők szerint módosul :
„235 . § A Távhő. törvény 6. § (2) bekezdés d) és [c)Je) pontjában az „összeg” szövegrész
helyébe az „összeg, figyelemmel a [(7)](12) bekezdésben foglaltakra” szöveg lép.”
70. Az egységes javaslat 294. §-ában a NAV tv. 17/D. § (4) bekezdését módosító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(4) NAV-on belüli vezénylés esetén a vezénylés id őtartama alatt a munkáltatói jogkört a
vezénylés helye szerinti szerv munkáltatói jogkör gyakorlója gyakorolja azzal, hogy a
hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetésére, módosítására, a 25 . § szerinti illetmény[]eltérítésre, valamint amennyiben az nem a kijelölt miniszter hatáskörébe tartozik — a
méltatlansági eljárás megindítására és lefolytatására az eredeti munkáltatói jogkör gyakorlój a
jogosult, továbbá a vezénylés helye szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója a fegyelmi jogkör t
csak az e törvény szerinti korlátozással, a kártérítési jogkört csak az e törvény szerinti esetbe n
gyakorolja.”
71. Az egységes javaslat 296. §-ában a NAV tv. 17/F. § (1) bekezdését módosító
rendelkezés a következők szerint módosul:
„17/F. § (1) A méltatlansági eljárás során a Hszt. 149/A[. §]-149/C . § alkalmazásában
állományilletékes parancsnokon a munkáltatói jogkör gyakorlóját kell érteni, azzal, hogy e
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törvény 33/J . (4) bekezdését és (6) bekezdés a)-c) pontját megfelel ően alkalmazni kell, a (6)
bekezdés d) pontja szerinti esetben pedig az eljárni jogosult a NAV elnöke . A vezénylés
tartama alatt a 17/D . § (4) bekezdése az irányadó."
72. Az egységes javaslat 298 . §-ának a felvezető szövege a következők szerint módosul :
„298. § A NAV tv . „Eltérés a Hszt_-től” alcíme a következ ő 17/I. §-sal egészül ki :”
73. Az egységes javaslat 299. §-ában a NAV tv. 18/A. § (1) bekezdését módosító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„18/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kijelölt miniszter rendeletébe n
meghatározott szempontok [figyelembe vételéveljfigyelembevételével a kormányzati
szolgálati jogviszony létesítését pszichikai alkalmassághoz kötheti.”
74. Az egységes javaslat 299. §-ában a NAV tv. 18/A. § (6) bekezdését módosító
rendelkezés a következők szerint módosul :
„(6) A pszichikai állapotra vonatkozó vizsgálati adatokat, a vizsgálatok teljes
egészségügyi dokumentációját kizárólag az alkalmasság megállapításában [résztvev ő]részt
vevő pszichológus, a vizsgálat lefolytatásában részt vev ő asszisztens, valamint orvosi
bizottság kezelheti, illetve kizárólag részére továbbítható .”
75. Az egységes javaslat 331 . § (2) bekezdésében a NAV tv . 98/0. § (2) bekezdését
módosító rendelkezés a következők szerint módosul :
,(2) Amennyiben az (1) bekezdés b) pont szerint végrehajtott illetmény[-]megállapítá s
során az érintett besorolás szerinti illetménye eléri vagy meghaladja a 98/B . § (1) bekezdése
alapján, illetve pénzügyi nyomozó esetében a 98/F. § alapján megállapított illetményt, az
érintett illetmény[-]megállapítása során az általános szabályokat kell irányadónak tekinteni, a
továbbiakban illetménykülönbözet címén illetményelem nem tartható nyilván ."
76. Az egységes javaslat 331. § (2) bekezdésében a NAV tv. 98/0. § (8) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„(8) Amennyiben az érintett részére a 98/B . § (1) bekezdése szerinti, illetve pénzügy i
nyomozó esetében a 98/F. § szerinti illetmény[-]megállapítás során személyi illetmény kerül t
megállapításra, részére 2014. január 1-jei hatállyal – szükség szerint a személyi illetmény
egyidejű visszavonásával — az (1) bekezdés a) pontja szerinti illetménykülönbözetet olya n
összegben kell megállapítani, hogy az érintett besorolás szerinti illetménye, a munkakör e
alapján járó illetménypótlékok, valamint az (I) bekezdés a) pontja szerint i
illetménykülönbözet együttes összege elérje a 2013 . december 31-én hatályos [személyi]
illetmény összegét.”
77. Az egységes javaslat 337. §-a a következők szerint módosul :
„[337. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2) A 16. §, 20. § 19–20. pontja, 21. § 9. pontja a kihirdetést követ ő 30 . napon lép
hatályba.
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(3) A 2. § (2) bekezdése, 20. § 13. pontja, 21. § 6. és 8. pontja 2013 . december 15-én lép
hatályba.
(4) Az 2. § (1) és (3) bekezdése, 3 . §, 6. §-15. §, 20. § 1-2., 6.,10-12.,14.,18. és 21-25 .
pontja, 21. $ 1-5., és 7. pontja, 22. §-26. §,29. §-33. §, 34 . § a) és b) pontja, 35. §-37. §,40.
§-41. $, 43. §-47, §, 49. §-50. §, 54. §-60. §, 61.. § (2) bekezdése, 62. § (3) bekezdése, 63 .
§-65. §, 67. §-80. §, 81. § 1-4., 8., 10-12., 16. és 18-31 . pontja, 82. § 1-10. és 12. pontja,
83. §, 85. §-91. §, 94. §-96. §, 98. §,101. § b)-o) pontja, 102. §-127. §,128 . $-156. §,158.
§-161. §, 163. §-174. §, 175. § (2) bekezdése, 176 . §-190. §, 192. §203. §, 205. § (1)-(2)
bekezdése, 207 . §-208. §, 211. §, 213. §-216. §, 222. § 1. és 5. pontja, 228. § (2) bekezdése,
230. § 1-3. pontja, 231. §-234. §, 237. §-249. §, 252. §-255. §, 256. § (1)-(5) bekezdése,
(7) bekezdése, (9)-(12) bekezdése, 257. (2)-(5) és (7)-(8) bekezdése, 258 . §, 259. § (1)
bekezdése, 260. §-261. §, 263. §, 264. § (1) bekezdése, 265. §-269. $, 270. § (1)-(2)
bekezdése, 271. §-276. §, 277. § 1-2., 4. és 6-14. pontja, 278. §, 286. §-336. 125 §, 1.
melléklet 1 ., 3-5., 8-9. és 11. pontja, 2. melléklet, valamint S . melléklet 2014 . január 1jén lép hatályba.
(5) A 224. § 2014. március 15-én lép hatályba.
(6) A 6. és a 21 . § 2. és 11 . pontja az országgy űlési képviselők következ ő általános
választását követően megalakuló Országgyű lés alakuló ülésének napján lép hatályba .
(7) A 61. § (1) bekezdése, 66. §, 81. § 5-7. és 9. pontja, 84. §, 92. §-93. §, 97. §, 101 . $ a)
pontja, 157. §, 162. 256. § (6) és (8) bekezdése, 257 . § (1) és (6) bekezdése, 259 . § (2)
bekezdése, 262. §-a, 264. § (2) bekezdése, 270 . § (3) bekezdése, 277. § 3. pontja 2014 .
július 1-jén lép hatályba.]
346. * (1)Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) A 15. §, 19 . § 19-20. pontja, 20 . § 9. ponc, 38. §, 39. §, 40. * e) ésg)pontja, 182. * (2)
bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba .
(3) A 2. * (2) bekezdése, 19 . § 13. pontja, 20 . § 6. és8.pontja, 21 . § 2013. december 15-én
lép hatályba.
(4) Az I . §, 2. * (1) és (3) bekezdése. 3 . §, 6. §-10. §, 11 . § (2) bekezdés, 12 . §-14. §, 16. §,
18. § b) pontja, 19 . § 1 ., 3 ., 5 ., 8-12 ., 14-16., 18 ., 21 ., 23-25. pontja, 20 . * 1 ., 3-5., 7. és 12.
pontfa, 22 . *-25. §, 27. *-29. §, 30. * (3)-(6) bekezdése, 32. §, 33 . §, 34. * a) és b) pontfa, 35 .
*-37. *. 40 . * a)-d) pontja, f) pontja és h)-i) pontja, 41 . §, 43 . §-47. §, 49. §, 54 . §-60. §, 61 .
* (2)-(3) bekezdése, 62. § (3) bekezdése, 63 . §--65. §, 67. §-86 . L 88. § 1-4.,8.,10-12., 16.
és 18-29. pontja, 89. §, 92. *-98. §, 102. §, 103. §, 105. §-107. L108.* b)-o) pontja. 109. * 163. §, 165 . *-168. §, 169. § (2) bekezdése, 170 .*-181 .L 182. * (1) bekezdése, 183 . L 184.
(1) bekezdése, 186 . §, 188 . *-199 . L 200 . § (2) bekezdés, 201 . §-212. L 214. § (1) -(2)
bekezdése, 216 . §-218 . L 220. L 222. §-226 . L 231 . § I. és 5. pontja, 237. § (2) bekezdése ,
239. § 1-3 . pontja, 240 . §-242 . L 244. §, 246. §-258. L 261. §-264 . L 265. § (1)-(5)
bekezdése, (7) bekezdése, (9)-(12) bekezdése, 266 . § (2)-(5) és (7)-(8) bekezdése, 267 . §,
268. § (1) bekezdése, 269 . *-270. §, 272 . L 273 . * (1) bekezdése, 274 . §-278. §, 279 . * (1)(2) bekezdése, 280. §-285 . L 286. * 1-2., 4. és 6-14. pontja, 287 . L 295. §-345. L 1 .
melléklet 1 ., 3-6., 9-13. ontja, 2 . melléklet, valamint 5-9 . melléklet 2014 . január 1-ién lép
hatályba.
(5) A 19. § 6. pontja, 233 . * 2014. március 15-én lép hatályba .
(6) A 5. $ és a 20. § 2. és 11 . pontja az országgy űlési képviselők következő általános
választását követően megalakuló Országgy űlés alakuló ülésének napfán lép hatályba .
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(7) A 61 . § (1) bekezdése, 66 . §, 88 . §5-7 . és9 . pontja, 91 . §, 99 . §-100. §, 104 . §, 108 . § a)
pontja, 164 . §, 169. § (1) bekezdése, 265 . § (6) és (8) bekezdése, 266 .§j1) és (6) bekezdése ,
268. § (2) bekezdése, 271 . §-a, 273 . § (2) bekezdése, 279. § (3) bekezdése, 286 . § 3 . pontj a
2014. július 1-jén lép hatályba."
78. Az egységes javaslat 1 . melléklet 2 . pontja a következők szerint módosul:
»2. Az Szja tv . I. számú melléklet 4. pontja a következő 4 .27[-4.28]. alponttal egészül ki :
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)

„4.27. a kifizet ő által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az
Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai Unió valamely
pénzügyi alapja vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapja és az államháztartá s
valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve, hogy a szolgáltatás
nem minősül a magánszemély tevékenysége ellenértékének ;
[4.28. A Nemzet Művésze-díj tárgyiasult formája és a díjjal járó életjáradék .]'
79. Az egységes javaslat I . melléklete a következő 3. ponttal egészül ki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszerűen módosul :
„3 . Az Szja tv .1. számúmelléklet4 . pontja a következő 4.28 . alponttal egészül ki :
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes :)

„4.28. A Nemzet M űvésze-díj tárgyiasult formája és a díjjal járó életjáradék .'
80.Az egységes javaslat 1. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki, egyidej űleg a
további pontok számozása értelemszer űen módosul :
„8. Az Szja tv . I.számúmelléklet8.pont 8.28. alponta)alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Anem pénzben kapott juttatások közüladómentes )
(8.28.azingyenesen vagy kedvezményesen )
,,a)juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szól ó

belépőjegy,bérlet;'
81.. Az egységes javaslat I. melléklet 8 . pontja a következők szerint módosul :
„8 . Az Szja tv . I. számú melléklet 9 . pont 9.1 . alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések)
„9.1. Utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz e törvény külön rendelkezése alapjá n

vagy annak hiányában is akkor minősül e melléklet szerinti nem pénzben adott juttatásnak, h a
a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy
milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány – a
magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével – nem
visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek az adómentességr e
vonatkozó rendelkezésben foglalt feltéteseknek .'

30
82.Az egységes javaslat 3. melléklete a következők szerint módosul :
„I. [A Tao. törvény 1 . számú melléklet 3 . pontjában az „az eszköz bekerülési értékére
vetítve” szövegrész helyébe az „az eszköz bekerülési értékére vetítve, az üzletvezetés
helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó a 15. pontban foglaltakra figyelemmel”

szöveg lép .]
[2.] A Tao . törvény I . számú melléklet 12 . pontjában az „üzembe helyezésének napjától ”
szövegrész helyébe az „üzembe helyezésének napjától - a bekerülési értékre vetítet t
kulccsal számítva -” szöveg lép .
213.] A Tao. törvény 1 . számú melléklet 14 . pontjában az » az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a mezőgazdasági termékek el őállításával foglalkozó kis- é s
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történ ő alkalmazásáról szóló
1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásként” szövegrész helyébe az „az
Európai Közösséget Létrehozó Szerz ődés 107. és 108 cikkének a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állam i
támogatásra történ ő alkalmazásáról szóló rendeletben foglalt támogatásként” szöveg

lép."
[4.A Tao. törvény 1 . számú melléklete a következ ő 15. ponttal egészül ki :
„15. Az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó a 7. § (1) bekezdés cs}, d)
pontja és 8. § (1) bekezdés b), cl) pontja szerinti adózás előtti eredményt módosít ó
tételek alkalmazásakor az értékcsökkenési leírást – választása szerint – a belföldi
illetőség megszerzése napján érvényes piaci értékre vetítve állapítja meg,
amennyiben a belföldi illetőség megszerzése el őtt szerzett eszközökre e törvén y
szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg .”]
83. Az egységes javaslat 4. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki, egyidejűleg a
további pontok számozása értelemszer űen módosul :
„1 . A Tao. törvény 3 . számú melléklet A) rész 12 . pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A 8. § (1)bekezdésénekd) pontraalkalmazásában nema vállalkozási tevékenység
érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen :)

32. a 22. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott kiegészít ő támogatás és a 22/C. & (3a)(3b) bekezdésében meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás el őtti
eredmény terhére elszámolt összege ;'”'
84.Az egységes javaslat 5 . mellékletének felvezető szövege a következők szerint
módosul :
„Az Áfa tv. 3. számúmellékletének I . része a következő 19-24. pontokkal egészül ki:”
85.Az egységes javaslat 6 . melléklete az alábbiak szerint módosul :
„A Htv. Mellékletének 2.4.1 . pontja[i] helyébe az alábbi rendelkezés lép :
„2.4.1 . A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végz ő vállalkozó - a Melléklet 1 . és
2.1. pontjától eltérően - a helyi iparűzési adóalapját a székhelye, telephelye szerinti
települések között a következ ők szerint köteles megosztani :
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Az adóalap 20%-át a székhelye és a Htv. 52. § 31 . pont baa) alpontja szerinti
telephely(ek) szerinti települések között az 1 . vagy a 2 .1 . pont szerinti megosztási módszer
alkalmazásával kell megosztani . Az adóalap 80%-át pedig a székhelye és a Htv . 52. § 31 . pont
bab«) alpontja szerinti telephelye szerinti települések között a vezeték nélküli távközlés i
szolgáltatást igénybe vev ő előfizetője számlázási címe alapján a településen az adóév els ő
napján számlázási címmel rendelkező vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő
előfizetők számának az összes vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev ő
el ő fizetője adóév els ő napja szerinti számában képviselt aránya szerint osztja meg.'
86. Az egységes javaslat 7. számú melléklete a következők szerint módosul :
„7.

melléklet a 2013 . évi . . .törvényhez

I . Az Art. 3 . sz. melléklet C . pontjának 1 . alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1 . Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését, illetve a z
ingatlan tulajdonjogának a futamidő végén tulajdonjog átszállását eredményez ő pénzügyi
lízing alapján a tulajdonjog fenntartással történ ő eladás tényének feljegyzését követően,
haladéktalanul — az e törvény 21 . §-ának (2) bekezdésében meghatározott, kitöltöt t
nyomtatványt mellékelve — adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak az illetékkiszabásho z
szükséges, birtokában lév ő adatokról, valamint ingatlanértékesítés esetén az ingatla n
értékesítőjéről és az ingatlanszerződés szerinti értékéről, továbbá termőföld átruházása esetén
a termőföld-értékesítés tényérő l, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról való
lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén a z
átruházó (átengedő ), e jogot alapító, illetve megszüntető magánszemélyről és e jog szerz ődés
szerinti értékéről . Az ingatlanügyi hatóság az adózó személyi adatait tartalmazó megkeresésr e
tájékoztatja az adóhatóságot az adózó tulajdonát képez ő - nyilvántartásában szereplő valamennyi ingatlan adatáról.”
2. Az Art. 3. sz. melléklete a következ ő R) ponttal egészül ki :
R) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a települési önkormányzat adatszolgáltatás a
1 . Az állami adóhatósághoz a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartás ú
intézmények állami feladatellátásba vételével kapcsolatos állami adóhatósági feladato k
ellátása céljából
a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adatot szolgáltat a beolvadó intézmény
nevének, adószámának feltüntetésével azon települési önkormányzatok nevéről és
adószámáról, amelyek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartás ú
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény szerint
intézményt működtetnek, a m űködtetés kezdetének napja megjelölésével, é s
b) azon települési önkormányzat, amely az a) pont szerinti intézményt nem maga m űködteti,a
működtetett intézmény nevének, adószámának feltüntetésével adatot szolgáltat az intézményt
működtető, jogutódnak tekintendő költségvetési szerv, gazdasági társaság adószámáról ,
nevéről a működtetett intézmény m űködtetése kezdetének napja megjelölésével .
2. Az 1 . pont b) alpont szerint nem kell adatot szolgáltatni abban az esetben, ha a település i
önkormányzat az I . pont a) alpont szerinti intézményt maga működteti, az állami adóhatóság
az I . pont b) alpont szerinti adatszolgáltatás hiányában ennek figyelembe vételével jár el _
3 . Az adatszolgáltatást a tárgyhónapot követ ő hónap 25 . napjáig kell teljesíteni. Az állami
adóhatóság adószámla vezetéssel kapcsolatos feladatai tekintetében — ideértve a kiutaláso k
teljesítését is — a határidők az adatszolgáltatás beérkezésétől számítandók, ha az
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adatszolgáltatás a határidő kezdetére egyébként okot adó, jogszabályban rögzített körülmény
bekövetkezését követően érkezett be .
4. Amennyiben az I . pontban említett adatok tekintetében változás következik be, akkora
változással érintett adatok vonatkozásában az adatszolgáltatást a tárgyhónapot követ ő hónap
25. napjáig kell teljesíteni .''
87. Az egységes javaslat 8. számú melléklete elmaradt és ezzel egyidej űleg a
mellékletek számozása módosul :
[8.

melléklet a 2013. évi . ..sörvényhez

Az Art. 3. sz. melléklet a következ ő R) ponttal egészül ki :
R) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a települési önkormányza t
adatszolgáltatása
1 . Az állami adóhatósághoz a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami feladatellátásba vételével kapcsolatos állam i
adóhatósági feladatok ellátása céljábó l

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adatot szolgáltat a beolvadó intézmén y
nevének, adószámának feltüntetésével azon települési önkormányzatok nevér ől és
adószámáról, amelyek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartás ú
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXVIII . törvény szerin t
intézményt működtetnek, a m űködtetés kezdetének napja megjelölésével, é s
b) azon települési önkormányzat, amely az a) pont szerinti intézményt nem mag a
működteti, a fenntartott intézmény nevének, adószámának feltüntetésével adatot
szolgáltat az intézményt m űködtető, jogutódnak tekintendő költségvetési szerv ,
gazdasági társaság adószámáról, nevér ől a fenntartott intézmény m űködtetés e
kezdetének napja megjelölésével .
2. Az 1. pont b) alpont szerint nem kell adatot szolgáltatni abban az esetben, ha a
települési önkormányzat az 1. pont a) alpont szerinti intézményt maga m űködteti, az
állami adóhatóság az I . pont b} alpont szerinti adatszolgáltatás hiányában enne k
figyelembe vételével jár el.
3. Az adatszolgáltatást a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell teljesíteni. Az
állami adóhatóság adószámla vezetéssel kapcsolatos feladatai tekintetében — ideértve a
kiutalások teljesítését is — a határid ő k az adatszolgáltatás beérkezését ől számítandók, ha
az adatszolgáltatás a határid ő kezdetére egyébként okot adó, jogszabályban rögzítet t
körülmény bekövetkezését követ ően érkezett be.
4. Amennyiben az I . pontban említett adatok tekintetében változás következik be, akko r
a változással érintett adatok vonatkozásában az adatszolgáltatást a tárgyhónapot követő
hónap 25. napjáig kell teljesíteni.]
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Indokolás
1.
A javaslat alapján nem módosulnak a külföldi pénznemben megszerzett bevételek és felmerül t
költségek forintra történő átszámításának szabályai .
2.
A javaslat a kockázati biztosításnak nem minő sülő , határozatlan idej ű, kizárólag halál esetér e
szóló életbiztosítások esetében arról rendelkezik, hogy a biztosításnak csak a haláleseti vag y
megbetegedéshez, balesethez kapcsolódó szolgáltatása lehet adómentes. Ez a pontosítás azér t
szükséges, mivel az említett biztosítás átalakítható nyugdíjbiztosítássá vag y
járadékbiztosítássá, melynek szolgáltatása szintén adómentes . A pontosításra azért van
szükség, hogy az úgynevezett teljes életre szóló biztosítások esetében az adókötelezettség a
biztosítás átalakítása útján ne legyen elkerülhető.
3.
A családi kedvezmény az Szja tv . szabályai szerint akkor is érvényesíthet ő, ha a
magánszemély munkáltatói adómegállapítást kér. Ezzel összefüggésben szükséges az
érvényesítéshez kapcsolódó, a törvényjavaslatban módosítandó rendelkezések kiegészítése is .
4.
Jogtechnikai jelleg ű pontosítás.
5.
Jogalkalmazást segítő pontosítás, mely a visszafizetési kötelezettség levonására, bevallására,
befizetésére a személyi jövedelemadóval egyező eljárási szabályokat ír elő.
6.
A megtakarítási jellegű és a kockázati biztosítások díját kötelez ően (és nem a biztosító vagy a
magánszemély döntésétől függően) el kell különíteni, a biztosítások díjának a z
adókötelezettség alakulása szempontjából még elfogadható mérték ű növelése, indexálás a
megállapításakor.
7.
Jogalkalmazást segít ő pontosítás, mely szerint a bankbetét típusú tartós befektetési számlá n
fennálló követelés másik bankbetét típusú befektetési számlára helyezhet ő át, illetve a z
értékpapír számla jelleg ű tartós befektetési számla-követelés egy másik értékpapír jellegű
hasonló számlára transzferálható.
A tartós befektetési szerződéssel kapcsolatos adókötelezettséget a fogadó hitelintézet ,
befektetési szolgáltató részkivét után átvett tartós befektetési szerz ődés esetén csak akkor
tudja teljesíteni, ha a korábbi jövedelem megállapítással kapcsolatos adatok is a
rendelkezésére állnak . Ezért pótolni kell azt a rendelkezést, mely a részkivét esetén az t
szabályozza, hogy milyen adatokat ad át az els ő hitelintézet befektetési szolgáltató a
másodiknak.
8.
A törvényjavaslat az Szja tv. utalványokkal kapcsolatos rendelkezéseit [69. § (3) bekezdés, I.
számú melléklet 9 . pont 9 .1 . alpont] úgy módosítja, hogy kizárja a kedvezményes adózásból a
visszaváltható utalványokat . Indokolt azonban fenntartani a visszaváltás lehet őségét azokban
az esetekben, amikor a munkáltató által bármely okból fel nem használt (a munkavállaló
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részére át nem adott) utalványokat kívánja visszaváltani . A javaslat ezzel a lehet őséggel
egészíti ki a rendelkezést. [Összefügg a 81 . ponttal .]
9.
A javaslat új átmeneti rendelkezést iktat be, amely biztosítja, hogy a nyugdíjbiztosítás i
szerződések után érvényesíthető kedvezményt csak a 2013 . december 31-ét követően
megkötött új szerződések esetében lehessen alkalmazni . Ezen kívül a javaslat az átmeneti
rendelkezések jogtechnikai jellegű pontosítását tartalmazza .
Annak érdekében, hogy a 2014 el őtt keletkező kamatjövedelmeket ne terhelje a keletkezésük
idejében irányadó szabályok szerinti adótehernél magasabb összeg ű elvonás, célszer ű
kiegészíteni az Szja tv . átmeneti rendelkezéseit azzal, hogy a nem pénzben juttatot t
kamatjövedelmek (pl . nyereménybetétkönyvek után kisorsolt tárgynyeremények) esetében a
magasabb adókötelezettséget eredményez ő rendelkezést a 2014 . január 1-jétő l megszolgált
kamatjövedelemre kell alkalmazni .
10.
Az egységes javaslat
- 20. § 1 . pontjára vonatkozó javaslat alapján nem módosul az a szabályozás, amely szerint a
magyar társaság választhat, hogy kifizet őként jár-e el azokban az esetekben, amikor a
külföldi anyavállalat által a munkavállalónak adott jövedelem juttatásában közrem űködik
úgy, hogy rendelkezik az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokkal [Szja tv . 2. §
(6) bekezdés] .
- 20. §. 5 . pontjára vonatkozó javaslat kizárja a munkáltatói adómegállapítás lehet őségéből
azokat a magánszemélyeket, akik külföldi biztosítóval kötöttek nyugdíjbiztosítás i
szerző dést, tekintettel arra, hogy ilyen esetben nekik kötelez ően önadózónak kell lenniük.
- 20. § új 10 . pontja a családi kedvezménnyel kapcsolatos nyilatkozat tartalmát érint ő
korrekciót tartalmaz a családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatos módosul ó
szabályokkal összhangban .
- 20. 11 . pontjában a szöveg egyszerűsítése céljából felhasználásra kerül a 3 . 41 .
pontjában bevezetett agrár csekély összeg ű (de minimis) támogatás fogalom .
- 20. § 17. pontjára vonatkozóan jogtechnikai pontosítás .
- 20. § 23. pontjára vonatkozóan a 2 . számú melléklet rendelkezésének pontosítása azza l
összefüggésben, hogy az adóhatósági adómegállapítás már nem létez ő adóbevallási mód .
11 .
Jogtechnikai jellegű pontosítás az egységes javaslat 21 . § 9 . pontjára vonatkozóan .
12.
A sporteseményre való belépésre jogosító jegyek, bérletek adómentességének egysége s
kezelése érdekében a módosító javaslat elfogadása esetén ilyen belép őjegyeket, bérleteke t
nem csak sportesemény-szervez ő tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők,
juttatók is összeghatártól függetlenül adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, de csak
akkor, ha a belépőjegy, a bérlet a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényr e
való belépésre jogosít . A javaslat összefügg a 80 . pontban javasolt módosítással .
13.
A javaslat jogtechnikai jellegű pontosítás keretében a nem jelentős összeg ű hiba fogalmának
törléséről gondoskodik .
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14.
A módosító javaslat a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének mintájára bevezeti a
kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettséget a filmalkotás és az el őadóművészeti szervezetek támogatása esetén is . A módosító rendelkezés értelmében az
adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a kiegészít ő támogatást az arra
jogosult szervezet részére megfizeti . A Javaslat továbbá kiterjeszti az adókedvezmén y
érvényesítésére nyitva álló időt. Az adókedvezmény – a támogatás adóéve és az ezt követ ő
három adóév helyett, – a támogatás adóéve, és az azt követ ő adóévek adójából, de legutoljár a
a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető
igénybe . A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott össze g
társasági adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka, azzal, hogy 10 százaléko s
adókulccsal az adózó akkor jogosult megállapítani a kiegészítő támogatás mértékét, ha a
pozitív adóalapja nem haladja meg az 500 millió forintot . Ha a várható adóalap meghaladja a z
500 millió forintot, akkor a támogatási igazolásban szerepl ő összeg 19 százaléka képezi a 7 5
százalékos kiegészítő támogatás alapját . A Javaslat meghatározza, hogy mely szervezete k
jogosultak kiegészítő támogatás befogadására.
15.
A Javaslat a látvány-csapatsport támogatása esetében is kiterjeszti az adókedvezmén y
érvényesítésére nyitva álló id őt megteremtve ezzel az adókedvezményre vonatkozó szabályok
összhangját, melynek értelmében az adókedvezményt a támogatás adóéve, és az azt követ ő
adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követ ő hatodik naptári évben
lezáruló adóév adójából vehet ő igénybe. A módosító javaslat továbbá arról rendelkezik, hog y
a kiegészítő sportfejlesztési támogatást nem kizárólag azon sportági szakszövetségne k
nyújtható, amely sportágat az adózó (alap)támogatásban részesítette, hanem a z
alaptámogatásban részesített sportágban tevékenyked ő szakszövetség tagjaként működő
amatőr sportszervezetnek, hivatásos sportszervezetnek valamint a látvány-csapatsport
fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére . Továbbra is részesíthető
kiegészítő sportfejlesztési támogatásban a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetés i
törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatal i
jogkörrel rendelkez ő és a támogatást folyósító sporiköztestület . A Javaslat továbbá előírja,
hogy a támogatás, illetőleg a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló fizetés i
számlát támogatás esetében a támogatási igazolás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás
esetében az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerz ődés határozza meg . A
módosítás az ellen őrizhetőség szempontjából gondoskodik arról, hogyha a kiegészít ő
sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportági szakszövetség, az annak alapjául
szolgáló szponzori vagy támogatási szerz ődés egy eredeti példányát az adózó a megkötésé t
követő 8 napon belül megküldi a kiegészít ő sportfejlesztési támogatásban részesített látványcsapatsport országos sportági szakszövetsége részére .
16.
Az átmeneti rendelkezés értelmében a Javaslat szerint módosuló szabályokat a 2014 . január 1 től nyújtott támogatással, juttatással összefüggésben kell alkalmazni . A módosításho z
kapcsolódó másik átmeneti rendelkezés értelmében a támogatás (juttatás) naptári évét követő
hatodik naptári évben való igénybevételét lehetővé tévő rendelkezést a módosítá s
hatálybalépésének napját követően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni .
17.
A tervezett javaslat a kiegészít ő sportfejlesztési támogatásra jogosultak körét kiterjeszti a
hivatásos sportszervezetre, az amat őr sportszervezetre és a látványcsapat-sport fejlesztés e
érdekében létrejött közhasznú alapítványra is . Az előadó-művészeti szervezetek támogatása és
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a filmalkotások támogatása esetében is bevezeti a javaslat a kiegészítő támogatás fizetésére
vonatkozó kötelezettséget .
A látvány-csapatsportok, az előadó-művészeti szervezetek és filmalkotások támogatására
vonatkozó magyarországi program az Európai Bizottság jóváhagyását igényelte, így a
Bizottság jóváhagyó határozat kiadmányozását követ ően, az abban foglalt feltételek szerin t
kerülhetett bevezetésre ezen három támogatási program a társasági adózásban .
Az állami támogatásra vonatkozó bizottsági bejelentés hatálya kizárólag a hivatáso s
sportszervezeteknek nyújtott támogatásokra terjed ki, és a bejelentett állami támogatások kör e
(és a határozat tárgyi hatálya) a hivatásos sportegyesületek által használt tárgyi eszközökke l
kapcsolatos beruházásokra és ezek felújítására korlátozódik, mivel egy ilyen intézkedés a z
európai unióról szóló szerződés és az európai unió működéséről szóló szerződés 107 .
cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak min ősülhet.
Az előadó-művészeti szervezetek és a filmalkotások támogatása esetében hozott bizottság i
határozatok is tartalmaznak korlátozást arra tekintettel, hogy legfeljebb mekkora mérték ű
támogatást fogadhatnak be ezen szervezetek (az el őadó-művészeti szervezetek esetében
bármely évben az előző évi jegybevétel 80%-áig, valamint egy filmalkotásnál a közvetle n
filmgyártási költség 20%-áig gyűjthető támogatás) .
A fentiek következtében a bizottsági határozatban meghatározott támogatási intenzitáson felü l
nyújtott támogatás a hivatásos szervezetek, az előadó-művészeti szervezetek és filmalkotáso k
támogatására jogosult szervezetek esetében tiltott állami támogatásnak min ősülhet unió s
szempontból. Ennek megfelelően a módosító javaslat kimondja, hogy ezen szervezete k
esetében a támogatás és a támogatási szerz ődés keretében nyújtott kiegészítő támogatá s
összértéke nem haladhatja meg a Bizottság által meghatározott korlátot biztosítva ezzel eze n
határérték betartását .
18.
Jogtechnikai jellegű pontosítás.
19.
Jogtechnikai jellegű pontosítás keretében a javaslat pontosítja, hogy az általános kockázat i
céltartalék átvezetésére tekintettel képzett adóalaprész vonatkozásában az adókötelezettséget a
hitelintézet külön nyomtatványon, elektronikus úton köteles bevallani .
20.
Jogtechnikai jellegű pontosítás.
21.
Szövegpontosítás .
22.
Helyesírási pontosítás .
23.
Jogtechnikai jellegű pontosítás.
24.
A javaslat a hatályos szabályozásnál pontosabban határozza meg azon termékek körét ,
amelyek ugyan nem minősülnek jövedéki terméknek, de amelyekkel való visszaélés a
költségvetési bevételek jelent ős csökkenéséhez vezethetnek.
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25.
A javaslat a cigaretták kézi töltésére szolgáló elektromos berendezést, vagy nagyob b
kapacitást lehetővé tevő kézi eszközöket csak adóraktár részére engedné értékesíteni, mive l
ezen eszközök alkalmasak lehetnek arra, hogy a dohányvágatokat a szokásos személye s
szükségletet kielégítő mértéknél akár jóval nagyobb mértékben cigarettahüvelybe töltsék .
26.
A javaslat megteremtené annak kötelezettségét, hogy a szárított dohány, illetve a fermentált
dohány nyomon követhető, ezáltal pedig ellenőrizhető legyen: regisztrációs eljáráshoz kötné
az e termékek exportját, importját, valamint azok birtoklását, illetve az azokkal val ó
rendelkezést . A törvényhely – a jelenlegi közvetett utalással szemben – egyértelm űen
meghatározza, hogy milyen módon lehet szabadon rendelkezni ezen jövedéki terméke k
előállítására alkalmas alapanyagokkal, és szigorú követelményeket támaszt azok tárolására
(raktározására). A szabályozás nem kívánja megnehezíteni a dohányt termelők szokásos
szakmai munkáját, feltéve, hogy a termelő csak a saját maga által termelt dohányt tartj a
magánál, és az nem kerül ki az ellenőrzése alól.
A javaslat keretek közé szorítja az ún . termelői dohány fogyasztásához szükséges eszközök
forgalmazását (ideértve a cigarettapapírt, a cigarettahüvelyt, valamint a dohánylevél-töltőt).
Ezeket a termékeket csak a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról, és a
dohánytermékek kiskereskedelmér ől szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott
helyen – azaz első sorban a dohányboltban, illetve elkülönített helyen (kijelölés esetén a
felhatalmazott kereskedőnél, illetve mozgóboltot üzemeltetőnél) – lehetne a jövőben
forgalmazni.
A javaslat tovább pontosítja az ellenőrzés lehetséges eszközeinek körét .
27.
A javaslat megemeli a szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal való jogellene s
rendelkezés szankcióját a jelenlegi ezer forintról 100 ezer forintra . A bírságot – mivel ezen
termékeket tulajdonképpen vágott dohányként értékesítik és fogyasztják – a kiesett
adóbevétellel arányosan (de a szankcionálás miatt jóval szigorúbb mértékben) kel l
megállapítani .
A javaslat megemeli azon eszközök jogellenes el őállítására, birtokolására, értékesítésére vag y
importjára vonatkozó szankciók mértékét, amelyek jövedéki termékek illegális előállítását
teszik lehetővé. A javaslat ugyancsak szankcionálja azt, ha valaki a Jöt . rendelkezéseinek meg
nem tartásával – azaz nem dohányboltban, vagy törvény által lehet ővé tett helyen – forgalmaz
(értékesít) cigarettapapírt, cigarettahüvelyt, illetve dohánylevél-tölt őt.
28.
A javaslat pontosítja a Jöt . szövegét az illegális dohánykereskedelem visszaszorításával
összefüggő módosításokhoz kapcsolódóan.
29.
A javaslat egyértelműsíti azt is, hogy a szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal val ó
visszaélés esetén is le kell foglalni a jogellenesen birtokolt terméket .
30.
A javaslat pontosítja a Jöt. szövegét az illegális dohánykereskedelem visszaszorításával
összefüggő módosításokhoz kapcsolódóan.
31.
A jövedéki törvény koherenciájának biztosítása érdekében szükséges átmeneti rendelkezés a
KN-kódra áttérés kapcsán .

38
32.
A jövedéki törvény koherenciájának biztosítása érdekében szükséges korrekció .
33.
Felhatalmazó rendelkezést tartalmaz.
34.
A javaslat a jövedéki törvény koherenciáját biztosító pontosítást tartalmaz .
35.
A javaslata jövedéki törvény koherenciáját biztosító pontosítást tartalmaz .
36.
A jövedéki törvény koherenciájának biztosítása érdekében szükséges korrekció a T/12792/1 3
módosító indítvánnyal kapcsolatban.
37.
A T/12792. számú törvényjavaslat rendelkezése által megvalósítandó jogszabály-módosítá s
koherenciája érdekében szükséges korrekció .
38.
39.
A törvényjavaslat koherenciájának, a jogszabály-szerkesztési el ő írásoknak való megfelelé s
biztosítása érdekében szükséges korrekció .
40.
A törvényjavaslat koherenciáj ának biztosítása érdekében szükséges korrekció .
41.
A majorok a tanyákhoz hasonlóan a mez őgazdasági tevékenység végzését szolgáló olya n
külterületi ingatlanok, amelyek vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban a „tanya ”
bejegyzést (jogi jelleg, megjegyzés, stb .) nem tüntették fel. Ennek oka lehetett, hogy
történelmileg már a II . világháborút megelőzően valamely uradalom részét képezte, vagy a z
adott tájegységen a tanya terminológiát nem alkalmazták . Az egységes adójogi megítélé s
érdekében a majorok esetében – a tanyákhoz hasonlóan – indokolt, hogy ne tartozzanak a
telekadó hatálya alá.
42.
A mocsárként nyilvántartott terület használhatósága más földrészletekhez képest rendkívü l
mértékben korlátozott . Ezért nem indokolt, hogy ezen földrészletekre a telekadó hatály a
kiterjedjék . A művelési ággal nyilvántartott földrészletek a halastó kivételével a Htv .
alkalmazásában termő földnek minősülnek, s ezen földrészletek jellemzően nem tartoznak a
telekadó hatálya alá, hasonlóan a víztározóhoz . Az egységes adójogi megítélés érdekében a z
indítvány értelmében a halastó is termőfölddé válik, s ekként a termőföldekkel azonos módon
nem terjed ki ezen területre sem a telekadó hatálya .
43.
Az Országgyűlés elfogadta a Számvevőszéki és költségvetési bizottság kezdeményezésére a
vezeték nélküli távközlési szolgáltató ipar űzési adóalap-megosztásának változtatására
vonatkozó módosító indítványt . E szabály értelmében a mobil-szolgáltatóknak az adóalapjuk
20 %-át a székhelyük és a Htv . 52. § 31. pontja a) alpontja szerinti telephelyeik (irodák,
üzletek) szerinti települések között kell megosztani, mégpedig a Htv . melléklete 1 . vagy 2.1
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pontja alapján. Az adóalap 80%-át továbbra is a hatályos módon (a településen lév ő előfizetők
száma alapján) kell megosztani azon települések között, ahol el őfizetőjük található .
Annak érdekében, hogy ezen új szabályok hatályosuljanak, szükséges, hogy a helyi
adótörvényben a vezeték nélküli távközlési szolgáltatókra vonatkozó telephely fogalma
kiegészüljön azzal, hogy e körben a telephely alatt nemcsak az el őfizetők számlázási cím e
szerinti települések, hanem a Htv . 52. § 31 . pont a) alpont szerinti üzleti létesítmények i s
értendők.
44.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvény, az ott
meghatározott esetekben, a föld tulajdonjogának, valamint a földhasználati jogosultsá g
megszerzéséhez új, el őzetes engedélyezési (hatósági jóváhagyási) eljárást vezet be .
Ugyanakkor nem indokolt, hogy a földek forgalmára vonatkozó jogügyletekkel kapcsolato s
új hatósági eljárás lefolytatása az érintett ügyfelek számára többletköltségekkel járjon. Ezért a
javaslat — a földhasználati nyilvántartási eljárás jelenleg is díj-, és illetékmentességének Itvben való rögzítése mellett — ezen új eljárások tárgyi illeték-mentességét fogalmazza meg .
45.
Normaszerkesztési pontosítás .
46.
Jogtechnikai pontosítás .
47.
Normaszerkesztési pontosítás .
48.
Normaszerkesztési pontosítás .
49.
A túlfizetés fogalmának pontosítása.
50.
Az EFER-en keresztüli adófizetésre vonatkozó felosztási rendelkezés pontosítása .
51.
Normaszöveg pontosítása.
52.
Az indítvány szerint az adópolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy
rendeletben állapítsa meg az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetlen
adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító szolgáltatás hatóság i
árszabályozásának részletes szabályait .
53.
Az 176/G . § (1) bekezdés szabályozza a hatósági ár alapjául szolgáló szolgáltatást . Ehhez
kapcsolódóan a (2) bekezdésben az üzemeltető fogalma jelenik meg .
Az 176/H . § (I) bekezdés rendelkezik arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló törvén y
szerinti közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás ára hatósági árna k
minősül.
A (2)-(4) bekezdés szabályozza a hatósági ár megállapítására vonatkozó törvényi feltételeket .
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A (5) bekezdés alapján a hatósági ár megállapítój ának rendelkeznie kell a hatósági ár hatályb a
lépéséről, amelyet nem lehet visszamenőlegesen megállapítani .
A (6) bekezdéshez:
A Javaslat keretszabályt ad arra nézve, hogy a hatósági ár megállapítása során miként járjon e l
az ár megállapítója.
A legmagasabb árra általános elő írásként kimondja, hogy annak fedezetet kell biztosítania a
hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a m űködéséhez szükséges nyereségre . E
szerint a hatósági ár megállapítójának felel őssége, hogy nem állapíthat meg olyanárat, mely a
normális működést veszélyezteti, és az is, hogy a hatósági árban nem ismerheti el a ne m
hatékony működésből adódóan felmerülő ráfordításokat.
A hatósági ár megállapításánál mindkét esetben figyelembe kell venni az árhoz kapcsolódó (a
ráfordításokat és a bevételeket érintő ) pénzügyi szabályokat (adózás, támogatás) .
A (7) bekezdés alapján a hatósági ár hatálybalépését követ ően a szerződéseket már annak
figyelembevételével kell megkötni . Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb árnál magasabb ára t
szerződésben érvényesen nem lehet kikötni .
A (8)-(9) bekezdések szerint, ha szerz ődés megkötése és teljesítése között a hatósági á r
megszűnik, akkor a Javaslat szerint a szerz ődést a kikötött áron kell teljesíteni . Ez a megoldás
azon alapul, hogy a hatósági ár megsz űnése önmagában módosítja a gazdaságban érvényesül ő
árviszonyokat.
A (10)-(12) bekezdésekben szabályozott rendelkezések szerint, ha a felek a hatósági ázza
vonatkozó törvényi szabályozás megsértésével állapodnak meg, a szerz ődést a hatósági áron
kell teljesíteni . A jogszabálysértés alapján induló hatósági eljárásra vonatkozó általános ,
tömör rendelkezéseket a Javaslat tartalmazza.
54.
Hatósági ár bevezetéséhez kapcsolódó jogharmonizációs záradék .
55.
Szerkesztési pontosítás .
56.
Jogértelmezést segítő pontosítás.
57.
Nyelvtani pontosítás .
58.
Annak érdekében, hogy az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó a speciális
– piaci értékre vetítve meghatározott – értékcsökkenési leírási szabályt általános jelleggel
alkalmazhassa, indokolt azt a társasági adó törvény helyett az adózás rendjér ől szóló
törvényben szabályozni.
59.
A kapcsolódó módosítás nélkül indokolatlanná vált .
60.
Szerkesztési pontosítás .
61.
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Szerkesztési pontosítás.
62.
Jogértelmezést segít ő technikai pontosítások.
63.
Jogértelmezés t segítő technikai pontosítások.
64.
Jogértelmezést segítő technikai pontosítások.
65.
A gyed melletti és a három vagy több gyermeket nevel ő szülők munkavégzéséhez kapcsolódó
szociális hozzájárulási adókedvezmény szabályait az egyes törvényeknek a
gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetés e
alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat tartalmazza ,
ezért a módosítás elhagyása indokolt.
66.
Átmeneti rendelkezés, melynek értelmében az Országgy űlés által módosító javaslatkén t
elfogadott, a számviteli törvény 117 . § (1) bekezdését módosító rendelkezést a 2014 . évben
induló üzleti évről készített beszámolóra kell először alkalmazni.
67.
Az átmeneti rendelkezéssel érintett jogszabályhely megjelölésének pontosítása .
68.
A javaslat pontosítja, hogy a fizetendő jövedelemadóhoz hasonlóan a jövedelemadó-el őleget
is az adózás rendjéről szóló törvényben a társasági adóra el őírt határidőben kell megállapítani ,
bevallani és megfizetni, illetve ett ől az időponttól lehet visszaigényelni .
69.
Jogtechnikai jellegű pontosítás.
70.
Nyelvtani pontosítás .
71.
Nyelvtani pontosítás .
72.
Nyelvtani pontosítás .
73.
Nyelvtani pontosítás .
74.
Nyelvtani pontosítás .
75.
Nyelvtani pontosítás .
76.
Normaszerkesztési és nyelvtani pontosítás .
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77.
Hatályba léptet ő rendelkezés .
78.
és
79.
Az Szja tv. 1. száma melléklet 4. pont két új alponttal történő kiegészítése különböző
időpontokban lép hatályba : a 4 .27. alpontban szabályozott adómentesség a törvén y
kihirdetését követő napon lép hatályba és a rendelkezésben foglaltak átmeneti rendelkezés
alapján a 2013 . évre is alkalmazhatók, míg a 4.28. alpontban beiktatott adómentesség 2014 .
január 1-jén Iép hatályba. Ezért indokolt a két jogcím külön pontban való szerepeltetése . A
módosítással összefüggésben módosul a törvény hatályba léptet ő rendelkezése is.
80.
Az indokolást ld. az 12. pontnál .
81 .
Ld. a 8. pont indokolását.
82.
A javaslat az t»letvezetés helyére tekintettel belföldi illet őségű adózóra vonatkozó
rendelkezések törlésérő l rendelkezik.
83.
Az egyes adókedvezmények szabályai közötti összhang megteremtése érdekében a módosítá s
értelmében a filmalkotásra és az el őadó-művészeti szervezeteknek nyújtott kiegészítő
támogatás a látványcsapat-sport támogatás rendszerében alkalmazott szabályokho z
hasonlóan -- nem minő sül elismert költségnek társasági adó szempontból .
84.
A törvényjavaslat koherenciáj ának biztosítása érdekében szükséges korrekció .
85.
Kodifikációs és nyelvhelyességi pontosítás az 43 . ponttal összefüggésben.
86.
Szerkesztési és nyelvtani pontosítás .
87.
Szerkesztési pontosítás .
Budapest, 2013 . november

."

Varga Mihály

