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

(T/18008. 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 HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 11. 07. napján 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: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/18008/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: elhagyás

[1. §

A kisadózó vállalkozások tételes  adójáról  és  a  kisvállalati  adóról  szóló  2012.  évi  CXLVII.
törvény (a továbbiakban: Katv.) 3. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya)

„e) az ügyvédi iroda,”
(ha az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti,  hogy
adókötelezettségeit  e  törvény  II.  Fejezet  rendelkezései  szerint  teljesíti.  Az  adóalanyiság
létrejöttének nem akadálya, ha az adóalany az adóévre az Szja tv.  szerinti  átalányadózást
vagy az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalanyiságot választott.)]

T/18008/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/18008/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[4. §

A Katv.
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.]

T/18008/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

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

(tárcaálláspont)
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