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A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/15777. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. június 6-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/15777/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (4) bekezdés - Tao. törvény 22/C. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Tao. törvény 22/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)  A tárgyi  eszköz beruházást  az  adott  tárgyi  eszköz beruházásra  vonatkozó,  első  támogatási
igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási  időszaktól számított  4.  támogatási  időszak
végéig üzembe kell helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege magyar
állam részére történő megfizetése terhével. A támogatás visszafizetésére azt kell kötelezni, akinek
érdekkörében felmerült okból keletkezett a visszafizetési kötelezettség. Amennyiben a felelősség
vagy annak aránya nem állapítható meg, a szerződő felek egyetemlegesen kötelezettek.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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