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Kapcsolódó bizottság

А Népjóléti bizottság jelentése

Az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő mas törvények,
valamint а Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény módо sftásáról szóló törvényjavaslat (T/1705. szám)
részletes vitájáról
Kövér I.ászló úr ,
az Országgyűlés elnöke részére
Tisztelt Elnök úr!
Az Országgyyűlés Népjóléti bizottsága — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 32. § (2) bekezdése alapján, vitához kapcsolód ó
bizottságként — а 2014. november 5-ei ülésén — а Т/17о5/6. számú bejelentésébe n
foglaltaknak megfelelően —lefolytatta Az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő
más törvények, valamint а Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII .
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját .
А bizottsága törvényjavaslat 2 ., 9.-14., 21., 28 ., 45., 45•- 47., 176., 237. -251 ., 253 .54 , 279. §, 1 . számú melléklet rendelkezéseit megvizsgálva megállapította, hogy
azok megfelelnek а HHSZ. 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
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А bizott sága részletes vita során — а HHSZ. 45. § (1) bekezdése alapján —
megtárgyalta а jelentés mellékletében szereplő módosító avaslatokat ,

megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e а HHSZ. 42. §-áЬаn foglalt
követelményeknek.
А bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot .
А bizottság а törvényjavaslat részletes vitáját 2014 . november 5-én lezárta.

Budapest, 2014. november 5.
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Melléklet

ÁI.I.ÁSFоGLAI.лS
AW egyes adótörvények és azokkal összefiigg ő más törvények, valamint а
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi GXXII. törvény
módosításáról szóló T/ 17о5 . számú törvényjavaslathoz
benyújtott, а bizottság által megtárgyalt
képviselői módosító javaslatokró l

A dokumentumban használt rövidítések :
Szja tv. :

а személyi jövedelemadóról szóló 1995• évi CXVII . törvény

3. Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő
(2) bekezdésének а következő módosítását javasolja :

а törvényjavaslat

10 .

§

(2) Az Szja tv . 29/ 13 . § (1d) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :
„(1d) [Több jogosult vagy а kedvezmény megosztása esetén az] A
családi adókedvezmény igénybevételének feltétele az érintett magánszemélyek adóbevallásban, munkáltatói adóm еgállapításban közösen tett, egymás adóazonosít ó
jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy а kedvezményt melyikük
veszi igénybe, [továbbá] illetve а kedvezmény [összegének - az összeg vagy а
kedvezményezett eltartottak számának felosztásával történő - közö s
igénybevételére,] megosztására vonatkozó döntésüket[. А kedvezmény
élettársak közötti megosztása esetén а nyilatkozat tartalmazza továbbá az
Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való bejegyzésr ől szóló végzés
ügyszámát, valamint а lakóhelyet és а tartózkodási helyet is], valamintа
házasságkötés i illetveа bejegyze tt élettársi kapcsolat létrejöttének id őpontját . ”
Indokolás : iásd а T/17о 5/39• számú módosító javaslat indokolását .

А módosító javaslatot(ta1):

- а bizottság nem támogatj a
- az Elő terjesztő képviselője nem ért egyet

4. Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő
ának а következő módosítását javasolja :

а törvényjavaslat 11 . §-

11 . § Az Szja tv. VI. fejezete а következő alcímmel és rendelkezéssel egészül ki :
,,Az első házasok kedvezménye

29 /C. § [(i)

Az eIső házasok kedvezményét érvényesít ő
magánszemély az összevont adóalapját [29 . §] az első házasok
kedvezményével csökkenti . А kedvezmény а családi kedvezményt
megelőző sorrendben érvényesíthető.
(2) Az első házasok kedvezményét az а házaspár érvényesítheti,
amelyesetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti .

(3) А házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény
jogosultági hónaponként 31250 forint .
(4) Jogosultsági hónapként а házassági életközösség fennállása
alatt а házasságkötést követő hónaptól (azt elsó jogosultsági hónapna k
tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe, de az emutett
időtartamon belül utoljára az а hónap, amelyet követő en а magánszemély
magzatra vagy gyermekre (ide nem értve а nevelt gyermeket) tekintettel
csalа li kedvezményre válik jogosulttá.

(5) А kedvezményt а házastársak - döntésük szerint -- az össze g
megosztásával közösen érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha а
kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe . А kedvezmény közös
igénybevétele az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapitásba n
független attól, hogy az adóel őleg megállapításánál mely házastársná l
történt annak figyelembevétele .
(6) Az igénybevétel feltétele а házastársak - adóbevallásban ,
munkáltatói adómegállapítósban közösen tett, egymás adóazonosító jelé t
is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy а kedvezményt
melyikük veszi igénybe, vagy а kedvezmény összegének megosztására
vonatkozó döntésüket.]
(1) Azа házaspár, melynek legalább egyiktagja első házasságátkötötte és
közös háztartásban él, az első házasok kedvezménvére jogosult.Е kedvezmény az
összevont adóalapból1- 2q. §1а családi kedvezményt megelőző en érvényesíthet ő.
(2) Az első házasok kedvezménye jogosultsági hónaponként 31250 forint, mel y
együttesen vehető igénybe . Időtartama 24 hónap, az első jogosultsági hónap а
házasságkötést követő hónap.
(3) Az
érvényesíthető.

első

házasok kedvezménye megosztható

és

adóelőlegként

(4) Az igénybevétel feltétele а házastársak -adóbevallásban, munkáltató i
adómegállapítósban közösen tett egymás adóazonosító jelét is feltüntet ő nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy а kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagyа
kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket .

(5) Válás eseténе kedvezmény megszűnik. Házastársának halála esetén а
túlélő házastársa kedvezményt а (4) bekezdésben foglalt nyilatkozat nélkül i s
érvényesítheti ."
Indokolás : Lásd а T/ 17о5/4о. számú módosító javaslat indokolását .

А módosító javaslatot (tal): — а bizott ság nem támogatj a
— az Elő terjesztő képviselője nem ért egyet
Budapest, 2014 . november 5.

