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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  A személyi  jövedelemadó  meghatározott
részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti  felhasználásáról  szóló  1996.  évi  CXXVI.  törvény
módosításáról szóló  T/17957.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Szftv. 1. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7)  [A ]Az  adóhatóság  a  4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kedvezményezett  részére  a
rendelkező  nyilatkozatot  az  újabb  kedvezményezett  megjelöléséig[,] vagy  a  [magánszemély
visszavonásra  ]rendelkező  nyilatkozat  visszavonására  irányuló  [kérelmének]nyilatkozat
benyújtásáig veszi figyelembe[ az adóhatóság]. Az újabb kedvezményezett megjelölésére vagy a
nyilatkozat visszavonására [az 5. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig ]a nyilatkozattétel
évét  követően évente egy alkalommal, [kerülhet  sor.  A nyilatkozat  visszavonásának tartalmi
követelményeit  kormányrendelet  határozza  meg]az  5.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott
határidőig kerülhet sor.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Szftv. 5/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



(2) Az Szftv. 5/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  Az adóhatóság a  nyilatkozattétel  évét  követően minden év január  31-ig  elektronikus  úton,
megfelelő elektronikus tárhely hiányában, illetve amennyiben az adózó az elektronikus ügyintézést
a rendelkezési nyilvántartásban kizárta, postai úton értesíti azon magánszemélyeket, akiknek  [az
adózó  által  megjelölt  ]a  4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  szervezet  javára  tett  [adózói
nyilatkozat  ]nyilatkozata  a  kedvezményezett  érdekköréből  kifolyólag  érvénytelen  volt,  vagy  a
nyilvántartás adatai alapján az értesítés évében érvénytelen lenne.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szftv. 5/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adóhatóság őrzési kötelezettsége a rendelkező nyilatkozat évét követő évtől számított ötödik
év végéig,  az  1.  § (7) bekezdés szerinti  megváltoztatásának,  visszavonásának évét követő évtől
számított  ötödik  év  végéig  -  ezt  meghaladóan a  rendelkező nyilatkozattal  összefüggésben ezen
időpontig  indított  peres  eljárás  esetén  annak jogerős  befejezéséig  -  áll  fenn.  E határidő  elteltét
követően az adóhatóság a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetve az elektronikus űrlap
adatait,  továbbá az adatbázisa rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti  oly
módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az Szftv. 6/A.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6)  Az állami  adóhatóság a  kérelem benyújtását  követő  30  napon belül,  de  legkorábban
október 15-től elektronikus úton tájékoztatja az 1. § (6) bekezdése szerinti adatokról azokat a
4.  §  (1)  bekezdése  és  a  4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kedvezményezetteket,  akik
elektronikus úton benyújtott nyilatkozatuk alapján igényt tartanak ezen adatszolgáltatásra. A
tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. Az
adatokat a 4. § (1) bekezdés szerinti kedvezményezett kizárólag a közhasznú tevékenységével,
míg  a  4/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kedvezményezett  kizárólag  a  vallási
tevékenységével  kapcsolatban  a  magánszeméllyel  történő  kapcsolatfelvételre,  tájékoztatás
nyújtására  használhatja  fel,  és  az  adatokat  kizárólag  az  adatszolgáltatást  követő  5  évig
kezelheti.”]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[5. §

Az Szftv. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az 1. § (7) bekezdése szerinti
visszavonó nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokat rendeletben szabályozza.”]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szftv. 8/H. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Szftv. a következő 8/H-K. §-sal egészül ki:

„8/H. §

(1)  [Az e ]E törvénynek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti  felhasználásáról  szóló  1996.  évi  CXXVI.  törvény  módosításáról  szóló  2017.  évi  …
törvénnyel megállapított 1. § (7) bekezdését, valamint az 5/A. § (4) és 5/C. § (3)-(4) bekezdéseket
első alkalommal a 2018. évi rendelkező nyilatkozatnál kell alkalmazni.

(2)  [Az e ]E törvénynek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti  felhasználásáról  szóló  1996.  évi  CXXVI.  törvény  módosításáról  szóló  2017.  évi  …
törvénnyel megállapított 1. § (7) bekezdésével összefüggésben rendelkező év alatt minden esetben
az adóévet követő évet kell érteni, függetlenül attól, hogy a magánszemély melyik évben tette meg
rendelkező nyilatkozatát.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szftv. 8/I. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Szftv. a következő 8/H-K. §-sal egészül ki:

„8/I. §

[Az  e  ]E  törvénynek  a  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése
szerinti  felhasználásáról  szóló  1996.  évi  CXXVI.  törvény  módosításáról  szóló  2017.  évi  …
törvénnyel megállapított 5/A. § (6) bekezdését első alkalommal a 2019. évben kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szftv. 8/J. §
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Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Szftv. a következő 8/H-K. §-sal egészül ki:

„8/J. §

E  törvénynek  a  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti
felhasználásáról  szóló  1996.  évi  CXXVI.  törvény módosításáról  szóló  2017.  évi  … törvénnyel
megállapított 6/A. § (5) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást az állami adóhatóság első
alkalommal 2018. szeptember 1-jét követően teljesíti.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

7. §

Az Szftv.
[a) 1. § (6) bekezdésében a „bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „bekezdése és a 4/A. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti” szöveg,]

lép.

Indokolás

1. Pontosításra kerül, hogy a határozatlan idejű rendelkező nyilatkozat visszavonása nem kérelemre
történik, hanem nyilatkozattal, ugyanis annak tartalma tekintetében az adóhatóság érdemi, tartalmi
mérlegelési jogkörrel nem rendelkezik. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. Jogalkalmazást segítő pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. Nyelvhelyességi pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. A módosítás nem biztosítja az egyházi kedvezményezettek részére a rendelkező magánszemély
adatainak hozzájárulás esetén történő megismerését. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.

5. Mivel  a  rendelkező nyilatkozat  megtételének sincs  rendeleti  szabályozása,  így a  visszavonás
tekintetében sincs szükség rendeleti előírásokra. Az adóhatóság az Szftv. általános szabályai alapján
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végzi a rendelkező nyilatkozattal kapcsolatos feladatokat, illetve a rendelkező adózók is e szabályok
alapján élhetnek jogaikkal, melynek maradéktalan érvényesüléséhez mindenkor hozzájárul a NAV
célzott  tájékoztató  tevékenysége  is.  A  NAV  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  alapján
előreláthatólag  formanyomtatványt/űrlapot  fog  rendszeresíteni.  Ebből  kifolyólag  szükséges  a
felhatalmazó rendelkezés kivétele a módosítási javaslatból. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6.

7. Szövegpontosító rendelkezés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7.

8. Kodifikációs jellegű módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8.

9. Szövegcserét érintő módosítás a 4. pontra tekintettel. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 9.
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