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Módosító javasla t

Dr. Kövér László úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján az az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és hámhivatairól szóló 2010 . évi CXXH törvény
módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoro s
tartalmi összefüggésben álló pontok szerint i

módosító javaslato t

terjesztjük elő, egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyű lés
Vállalkozásfejlesztési bizottsága vitassa meg :

A törvényjavaslat 19-20. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszer űen
változik):

[19. § (1) Az Szja tv . 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az egyes meghatározott juttatások után az adó a kifizetőt terheli .”

(2) Az Szja tv . 69. §-a a következ ő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően

a) a 70. § (la) bekezdése szerinti juttatás után,
!)

	

,§ szerinti jattatás^k esetében a jö-Tedelemnek az adott juttatás.w
vonatkozó értékhatárt meghaladó része után,

c) a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel
más magánszemélynek a 71 . § szerint biztosított juttatások esetében a
jövedelemnek az adott juttatásra vonatkozó értékhatárát meg nem haladó, de e
jövedelmek együttes értékének az évi 450 ezer forintot, illetve a 450 ezer forintna k
– a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal – arányos összegét (éves keretösszeg )
meghaladó része után

a kifizetőt terhelő adó alapja a jövedelem 1,53-szorosa, azzal, hogy a c) pont
alkalmazásában az éves keretösszeg 450 ezer forint, ha a magánszemély
munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.”

(3) az Szja tv. 69. § (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) Az adót a kifizetőnek -- eltérő rendelkezés hiányában –
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a) a juttatás hónapja kötelezettségeként ;
b) a 70 . § (2a) bekezdése szerint adókötelezettség alá es ő érték után az adóévre

elszámolt éves összes bevétel megállapítására előírt időpontot követően az
elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként ;

c) a (2a) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben az ott említett meghaladó rés z
után a közterheket a juttatás hónapja kötelezettségeként ;

d) a (2a) bekezdés c) pontja szerinti esetben – a c) ponttól eltér ően – ha a
magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy sz űnik meg, hogy a
megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli juttatások
alapján megállapított jövedelmek együttes értéke az éves keretösszeget
meghaladja, a meghaladó rész után a közterheket a jogviszony megszűnésekor, a
megszűnés hónapja kötelezettségeként, a meghaladó rész után a (2) bekezdé s
szerinti közteheralap szerint már teljesített közteher beszámításáva l

kell megállapítania és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és
járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben elő írt
módon és határidőre kell bevallania, illetve megfizetnie ."

20. § Az Szja tv .70. §-a a következő (lb) bekezdéssel egészül ki :

„(lb) Egyes meghatározott juttatásnak min ősül a 71. § szerinti béren kívüli
juttatás .”]

Indokolás

A rnndositn javaslat célja ; a . cafPtPri a juttaOnl‘ adóterhél és-növekedésének

megakadályozása .

Az eddig kedvezményezett béren kívüli juttatás adója 35,7 százalékról 51,17 százalékr a

növekedne , amíg a, miinlráltatn által. czahál.ynzott mndnn , hQren kíviili juttatásnak nem

minősülő juttatások esetében pedig 65,79 százalékos közterhet kellene fizetni . További

változás, hogy a 2014-ban még 500 ezer forintos éves kedvezményes (de mos t

megemelt adózású) keretet 450 ezer forintra csökkentik .

A 2015-ös adótörvények tervezete - amir ő l a munkavállalók képviselőivel előzetesen

nem egyeztettek - egyes pontokon komoly érdeksérelmekkel jár a munkavállaló k

számára . A bérbő l és fizetésből érőket leginkább a béren kívüli juttatások adóterhének

jelentős emelése fogja sújtani .

A legalacsonyabb jövedelmi sávokban a napi étkezést, de a dolgozók regenerációját i s

veszélyezteti az új adóváltoztatási javaslat .

A munkavállalók jövőre kevesebb tudnak költeni önkéntes nyugdíjpénztári

befizetésükre, egészségpénztári hozzájárulásukra, a helyi bérletek megvásárlására, a z

iskolakezdési támogatás összege is épp úgy csökken, mint a munkahelyi étkeztetésre

fordítható pénzek .
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Ezen indokok alapján nem indokolt a béren kívüli juttatások adójának emelése, sőt a

mostani kormányzati szándékokkal szemben csökkenteni kellene azokat .

Budapest, 2014 . október 27 .
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