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Módosító javaslat2

A javaslat érintett rendelkezése : 11. §

Módosítás jellege : kiegészítési
A Tao. törvény 19 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

»19 . § A társasági adó mértéke a pozitív adóalap i9százaléka. A kedvezmények levonása és
egyéb adóalapcsökkentő tételek figyelembevételével nem lehet alacsonyabb, mint a pozití v
adóalap9 százaléka .

A bérköltség tárgyévet megelőző évhez viszonyított növekménvével csökkenhet ő az adó mértéke ,
amennyiben az éves átlagos létszám nem csökkent ."

Indokolás

Magyarország Alaptörvénye szerint „teherbíró képességének, illetve a gazdaságban val ó
részvételének megfelel ően mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez” .

Magyarországon a közös szükségletek, a magyar társadalom szükségleteinek kielégítése akran
nem az elfogadható színvonalon történik meg, vagy éppen egyáltalán nem történik meg. Oriási a
szükségletek és a lehetőségek közötti ellentét az egészségügyben, az oktatásban, a szociális
ellátásokban. 2008 óta nem emelkedett a nyugdíjminimum, a gyes, a családi pótlék, egye s
szociális ellátások— mint a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás — egyenesen csökkentek.
Mindezeket figyelembe véve mind az Alaptörvénnyel, mind általában az univerzális moráli s
értékekkel összeegyeztethetetlen a vállalatok adóztatásának nagymérték ű csökkentése ,
különösen arra a szintre, amely az adóparadicsomok sajátja .

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat .
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő , tartalmilag-logikailag

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel . Az egy módosító javaslatban
benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefügg őként kezelendó'k.

3 A nem kívánt szövegrész törlendő .



A hatályos hazai illetéktörvény szerint ha egy cég adóillet ősége egy 10 százalék alatt adóztató
országban van, akkor nem lehet jogosult mentességre, hiszen adóparadicsomban található . Ez az
ellentmondás nem oldható föl az illetéktörvény átírásával, Magyarországnak nem lehet ésszer ű
célja, hogy adóparadicsommá váljon .

A vállalatok adóztatásának csökkentése csak a közösségi célokkal összhangban történhet
morálisan elfogadható módon, tehát akkor és csak akkor, ha az a foglalkoztatottság és a
bérszínvonal növelését is szolgálja .

Budapest, 2016-12-o6
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