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Az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994 . (IX.30.) ООУ határozat 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján а
kollektív befektetési formákról és kezel ő ikrő l, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvénye k
módosításáról szóló T/13478. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) а
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

А törvényjavaslat Módosító rendelkezések alcíme а következő 206. §-sa1 egészül ki ,
egyidejűleg а törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és а rájuk
vonatkozó merev hivatkozások megfelel ően módosulnak:

„206.	 А helyi adóról szóló 1990 . évi C. törvény 39/C . §-а helyébeа következő rendelkezés

lép :

„39/C.	 § (1) Az önkormányzat rendeletébenа (2)—(4) bekezdés szerint jogosul t
adómentességet, adókedvezményt megállapítania vállalkozó számára.

(2) Az adómentesség, adókedvezmény aztа vállalkozót illetheti meg, akinek vagy amelyne k
а 39. • 1 bekezdése а 39/A. • va_ а 39/B . • ala . 'án számított vállalkozási szintű adóala .' a
nem haladja megа 2,5 millió	 forintot .	 Az	 önkormányzat az adómentességre ,
adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió forintnál alacsonyabb adóalap -
összeget is meghatározhat .

(3) Adókedvezmény aztа vállalkozót is megilletheti, aki vagy amelyа kutatás-fejlesztésrő l
ésа technológiai innovációról szóló törvény szerinti alapkutatást, alkalmazott kutatást vag y
kísérleti fejlesztést saját tevékenységi körében végez vagy kutatás-fejlesztési megállapodá s
ala • ' án közös va fizetett kutatás-fejlesztési tevéken sé _ keretében vé _eztet azzal ho _ az

adókedvezmény mértéke nem haladhatja megа kutatási tevékenység közvetlen költségeit .
(4) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének és mé rtékénekа (2) és (3) bekezdés

szerinti vállalkozó esetében azonosnak kell lennie .”"



Indokolás

Az Európai Unió rendkívül elkötelezett а kutatás, fejlesztés és innováció támogatása mellett,
ezen terület kitüntetett szerepét szemlélteti а 2014. január I . napján útjára indult Unió
„Horizont 2020” elnevezésű kutatási és innováció keretprogram . А keretprogramban
megfogalmazott célkitűzésekhez csatlakozva, és összhangban а kutatás -fejlesztésről és а
technológiai innovációról szóló 2004 . évi CXXXIV . törvény célkitűzéseivel is indokolt
lehetőségként megnyitni а helyi önkormányzatok részére а 1(+F tevékenységhez
kapcsolódóan nyújtható adómentességek, adókedvezmények körét .

Budapest, 2014 . február 4 .

Rogán Antal
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