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Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Gazdasági bizottság - a HHSZ. 45 . § (5) bekezdése alapján - Az egyes
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló
T/17o5 . számú törvényjavaslathoz az alábbi, részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő :

1 . A bizottság a törvényjavaslat 148 . §-ának a következő módosítását javasolja :

148 . § A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény 5. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki : [(a továbbiakban : Tktv.) I. §-ának I. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában:)

„1. távközlési szolgáltatás : Magyarország területén lévő, az
elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközl ő
hálózaton nyújtott, az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti

a) nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, ideértve az üzenet
küldését lehetővé tevő szolgáltatást is (a továbbiakban :
telefonszolgáltatás) ;

b) internet-hozzáférés szolgáltatás (a továbbiakban : internet-
szolgáltatás) ; "]

„(A) Csökkenthető az adóalany által fizetend ő havi adó az adó-megállapítás hónapját
megelőzően utoljára benyújtott társasági adóbevallásban bevallott és megfizetett - 12

hónapnál rövidebb adóévről benyújtott bevallás esetén napi id őarányosítással
évesített - társasági adó egytizenketted részével .”



2 . A bizottság a törvényjavaslat 149-151. §-ának az elhagyását javasolja :

[149• § A Tktv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„4. § (1) Az adó alapja telefonszolgáltatás esetén a szolgáltat ó
előfizetőjének előfizetéséhez, előfizetés hiányában a szolgáltatóho z
tartozó hívószámról

a) indított hívások időtartama;

b) küldött üzenetek - szolgáltatóval kötött szerződés szerint
számított - száma .

(2) Az adó alapja internet-szolgáltatás esetén az előfizető vagy az
elektronikus hírközlésr ől szóló törvény szerinti felhasználó által
lebonyolított, gigabyte-ban kifejezett adatforgalom . ”

15o. § A Tktv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5. § (1) Az adó mértéke

a) a 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adóalap esetén, ha a hívás t
aa) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról
indítják, akkor hívásonként 2 forint/megkezdett perc ,
ab) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a
szolgáltatóhoz tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 3
Ft/megkezdett perc ,

b) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adóalap esetén, ha az üzenetet :
ba) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról
küldik, akkor 2 forint/darab ,
bb) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a
szolgáltatóhoz tartozó hívószámról küldik, akkor 3 Ft/darab .

(2) A hívószámról indított hívások, küldött üzenetek utáni ad ó
összege nem lehet több, mint :

a) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószám eseté n
700 Ft/hó/hívószám,
b) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez és a szolgáltatóho z
tartozó hívószám esetén 5000 Ft/hó/hívószám.

(3) Az adó mértéke a 4. § (2) bekezdése szerinti adóalap esetén 150
Ft/megkezdett gigabyte .

(4) Csökkenthető az adóalany által fizetendő havi adó az adó-
megállapítás hónapját megelőzően utoljára benyújtott társasági
adóbevallásban bevallott és megfizetett — 12 hónapnál rövidebb adóévről
benyújtott bevallás esetén napi id őarányosítással évesített — társaság i
adó egytizenketted részével . ”

151. § A Tktv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„7. § A szolgáltató az adót havonta a hívást, üzenetküldést ,
adatforgalom lebonyolítását követő második hónap 20. napjáig állapítja
meg, az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallja
és megfizeti .”]



INDOKOLÁS

1-2 . : A módosító javaslat elhagyni javasolja a törvényjavaslatból a távközlési adó
internet-szolgáltatásra való kiterjesztésére vonatkozó rendelkezéseket . Az indítvány
fenntartja ugyanakkor a társasági adó egytizenketted részének a havi távközlés i
adóból való levonásának lehetőségéről szóló rendelkezést .

Budapest, 2014. november 5.
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