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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bánki Erik elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2018. 11. 06.

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes
törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/2931. 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 ajelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok
megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - a saját módosítási szándékát magában
foglaló, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 6-án lezárta.
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elnök
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatról

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

A dokumentumban használt rövidítések:

Tao. törvény: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
Áfa tv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Tóth Csaba
(MSZP) és Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/2931/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § 1. pont
Módosítás jellege: elhagyás

37.§

Hatályát veszti a Tao. törvény

[l. 7. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja,]

2. 17. § (14) bekezdése,

3. 29/A. § (27) bekezdése.

T/2931/4/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 3. és 4.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gréczy Zsolt (DK)
Módosítópont: T/2931/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § - Áfa tv. 327. §
Módosítás jellege: módosítás

61. § 

Az Áfa tv. a következő 327. §-sal egészül ki:
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,,327. § [(l)] A lakóingatlan-értékesítés általános forgalmi adó mértékére a 2019.
december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a 84. § szerint
megállapított időpont 2019. december 31. napját követi, [, feltéve, hogy az alábbi feltételek
2019. december 31-én együttesen fennállnak:

a) a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének céljából az ehhez
szükséges okiratot (különösen az adásvételi szerződést) az ingatlanügyi hatósághoz
benyújtották,

b) az adott lakóingatlan legalább szerkezetkész állapotúnak minősül és

c) a b) pontban foglaltak teljesüléséről a lakóingatlan értékesítője az állami
adóhatóság részére az e célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozatot tesz.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában szerkezetkész állapotú
lakóingatlannak minősül az a lakóingatlan, amelynek külső határoló szerkezetei
(falazattal, födém- és tetőszerkezettel, nyílászáróval, a kivitelezési dokumentációtól
függően kéménnyel, erkéllyel, külső lépcsőszerkezettel együtt) elkészültek.]"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Tóth Csaba
(MSZP) és Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/2931/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 234. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

234.§

(1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 255. § (8) bekezdése [az ,,2. §-14. §"
szövegrész helyébe az ,,2. §-8. §, 10. §-14. §" szöveg lép.] helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(8)Az 1. § (2)-(5)bekezdése,2. §-11. §, 17. § 1-5., 7., 9., 12., 14., 16-23.pontja, 18. §
1., 3. pontja, 19. § (3) bekezdése, 20. § (2)-(3) bekezdése, 21. §, 26. § 1-3., 6., 8., 9. pontja, 27.
§, 28. § (1) bekezdése, 33. §-40. §, 43. § 1-2. pontja, 44. §-46. §, 48. §, 50. § (1), (3)-(4)
bekezdése,51. §,52. §,56. §,57. §,59. §-62. §,65. §-70. §,73. §,75. §,76. §,78. §-80. §,84.
§ 1-3., 7., 13. pontja, 85. §, 95. § a) pontja, 103. §, 105. §-110. §, 112. §, 113. §, 116. § 1-7., 9-
10., 12-13. pontja, 117. §-126. §, 128. §, 131. §-137. §, 139. §-141. §, 146. §, 148. § 1-2. pontja,
149. § (1) bekezdése, 152. §, 154. §, 156. §-158. §, 161. §, 162. §, 166. § 1-4. pontja, 176. §,
179. §, 181. §, 183. §, 184. § (2) bekezdése, 185. §, 187. § 2., 4., 5., 7., 9., 10. pontja, 188. § 2-
3. pontja, 214. §-224. §, 228. §, 229. § 1-17., 20-21., 25. pontja, az 1. melléklet 4. pontja, a 2-
7. melléklet, a 17. melléklet 1. pontja, a 18. melléklet, a 19. melléklet 2-3. pontja, a 20-21.
melléklet 2019. január l-jén lép hatályba."

T/2931/4/1-3. sz.
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 3. és 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Tóth Csaba
(MSZP) és Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/2931/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 236. §úja) és b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

236.§

Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint
a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény

a) 12-14. §-a,

b) 18. § 8., 9., 12-15., 17-19. pontja,

a) 57. §-a,

b) 64. §-a.

T/2931/4/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 3. és 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet


