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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 kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati  adóról  szóló  2012.  évi  CXLVII.  törvény  módosításáról szóló  T/18008.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

[A]a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.
törvény módosításáról

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

(3) A Katv. 32. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„  (13)  Az ügyvédi  iroda a  kisadózó vállalkozások tételes  adója szerinti  adóalanyiság választását
2017. december 1-jétől kezdődően jelentheti be.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új a) és b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

A Katv.
a) 2. § 10. pontjában a „közkereseti társaság és betéti társaság” szövegrész helyébe a „közkereseti
társaság és betéti társaság, valamint ügyvédi iroda” szöveg,



b) 2. § 11. pontjában a „közkereseti társaság és betéti társaság esetén a társaság kisadózóként
bejelentett tagja” szövegrész helyébe a „közkereseti társaság, betéti társaság, valamint ügyvédi
iroda esetén a társaság, az ügyvédi iroda kisadózóként bejelentett tagja” szöveg,
a) 5. § (1) bekezdés e) pontjában az „a gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „a gazdasági
társaság, az ügyvédi iroda” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés f) pontjában az „a gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „a gazdasági
társaság,  az  ügyvédi  iroda”  szöveg,  az  „a  gazdasági  társaságból”  szövegrész  helyébe  az  „a
gazdasági társaságból, az ügyvédi irodából” szöveg

lép.

Indokolás

1. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. A módosító  javaslat  megteremti  annak  a  lehetőségét,  hogy  -  figyelemmel  a  Katv.  4.  §  (1)
bekezdésére - az ügyvédi irodák a teljes adóévre választhassák a KATA-t. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. A törvényjavaslat 1. §-ában szereplő módosítás a KATA-törvény 3. § felsorolásába illeszti be új
e)  pontként  az  ügyvédi  irodát.  Ezen  módosítással  összefüggésben  szükséges  megteremteni  a
koherenciát  a  KATA-törvény 2.  §  10.  pontjában szereplő  „kisadózó vállalkozás” és  a  2.  §  11.
pontjában szereplő „kisadózó” fogalmával. Így a javaslat a KATA-törvény 2. § 10. és 11. pontját
módosítja oly módon, hogy a kisadózó vállalkozás és a kisadózó fogalmai körében is megjelenik az
ügyvédi  iroda,  illetve  annak  tagja.
(Megjegyzés: A 4. § törvényjavaslatbeli a) és b) pontjának jelölése a módosító javaslat elfogadása
esetén automatikusan megváltozik.)
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.
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