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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló

törvényjavaslathoz (T/6351. szám)

1. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Szja tv. 3. § 62. pont a) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3.
§-a a következő 62. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában az egyesfogalmakjelentése a következő:)

,,62. Magánalapítvány:
a) az alapító, a csatlakozó vagy az alapító, a csatlakozó hozzátartozója, mint

kedvezményezett érdekében a [Ptk.]Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint létrehozott
alapítvány,"

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szja tv. 29/D. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szja tv. VI. Fejezete a 29/ C. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

,,A négy vagy több gyermeket nevelőanyák kedvezménye
29/D. § (1) A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő

magánszemély az összevont adóalapját [29. §] - minden más kedvezményt megelőzően - a
négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével csökkenti.

(2) A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult által
a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a
jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó

a) e törvény szerint bérnek minősülő jövedelme [3. § 21. pont],
b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek

összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés
törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,

e) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
ca) [az]a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó[i

tevékenységet folytató magánszemély e tevékenységéből származó jövedelme, az
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osztalékalapba tartozó jövedelem (49/C. §) kivételével] vállalkozói kivétje, átalányadózás
esetén az átalányban megállapított jövedelme;

eb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
ee) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
ed) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
ee) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
ej) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő

munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó
jövedelme.

(3) Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy
örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,
és az a) és b) pont[ban említett]szerinti gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a

b) pont szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra
való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

(4) A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely
hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül, és
megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

(5) Amennyiben a négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő magánszemély
kedvezményre való jogosultsága az adóév egészében nem áll fenn, és ajogosultság időszakában
megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelme másként
nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a jogosultsági
időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

(6) A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítésének feltétele az
anya adóbevalláshoz tett nyilatkozata, amelyen fel kell tüntetni a (3) bekezdés szerinti
gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg,
a természetes személyazonosító adatait), valamint - ha a kedvezményre való jogosultság nem
állt fenn az adóév egészében - a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját és a (2)
bekezdés szerinti összeget."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §
(1) Az Szja tv. 48. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az adóelőleg-nyilatkozatban a magánszemély az adott esettőlfüggően nyilatkozik)
,, e) a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítéséről."
(2) Az Szja tv. 48. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:

,,(3b) A magánszemély a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
érvényesítése érdekében az összevont adóalapba tartozó bevételt juttató kifizető, munkáltató
részére nyilatkozatot adhat. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély
nevét és adóazonosító jelét, a nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető,
munkáltató nevét (elnevezését) és adószámát, valamint a 29/D. § (3) bekezdése szerinti
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gyermekek nevét és adóazonosító jelét.,____y_füIT - [vagy] ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem
állapított meg - [a] természetes személyazonosító adatait.

(3c) A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély
29/D. § (2) bekezdése szerinti - kedvezményre jogosító - jövedelmének adóelőleg-alapját más
kedvezménnyel a kifizető, a munkáltató nem csökkenti, azonban a magánszemély a családi
kedvezményről adóelőleg-nyilatkozatot tehet a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó
rendszeres bevételt juttató kifizető részére. A családi kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat
szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető értékének az adó
mértékével [8. §] meghatározott összege a Tbj. szerinti szabályok alkalmazásával családi
j árulékkedvezményként vehető igénybe."

(3) Az Szja tv. 48. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg
megállapításához tett nyilatkozatában)

,,b) a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére négy vagy több gyermeket nevelő
anyák kedvezménye, családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, tevékenységi
kedvezmény, személyi kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kérte, aminek következtében
utóbb befizetési különbözet mutatkozik, valamint az a) pont[ban említett] szerinti esetben is,
a befizetési különbözet 12 százalékát"

(különbözeti-bírságként az adóévre vonatkozó bevallásban külön kötelezettségként kell
feltüntetnie, és a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség szerint kell megfizetnie. Nem kell
e rendelkezést alkalmazni, ha a költség-különbözet az adóelőleg megállapításánál figyelembe
vett költség összegének 5 százalékát, a befizetési különbözet a 10 ezer forintot nem haladja
meg.)

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az Szja tv. a következő [97]98. §-sal egészül ki:

,,[97]98. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2019. évi . . . törvénnyel megállapított rendelkezéseit - a (2)-(6)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépése napjától megszerzett
jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvénynek [Az]az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2019. évi ... törvénnyel megállapított 29/D. §-a, 48. § (2) bekezdés e) pontja, (3b)-(3c)
bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, 49. § (1), (la), (7) bekezdése - a (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel - a 2019. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére
alkalmazható első alkalommal.

(3) Munkaviszonyból származó jövedelem esetében a (2) bekezdés szerinti rendelkezések
a) ~2019. december 31-ét követő időszakra elszámolt,
b) ~2019. évre vonatkozó, de 2020. január 10-ét követően kifizetett, vagy
e) ~2019. évet megelőző évre vonatkozó, [a]de 2019. december 31-ét követően kifizetett

bevétel adókötelezettségére alkalmazhatóak első alkalommal.
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(4) E törvénynek [Az]az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2019. évi ... törvénnyel megállapított 1. számú melléklet 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. pontja
2016. február 11-étől alkalmazható.

(5) E törvénynek [Az]az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2019. évi ... törvénnyel megállapított 77/A. § (2) bekezdés k) pontja, 1. számú melléklet
9. pont 9.5. alpont 9.5.1_,_ pont d) alpontja 2019. január l-jétől alkalmazható.

(6) E törvénynek [Az]az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2019. évi ... törvénnyel megállapított 22. § (6a) bekezdése 2019. január l-jétől
alkalmazható, azzal, hogy a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénynek az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépése előtt hatályos 22. §-a alapján megállapított és megfizetett szociális hozzájárulási
adót

aJ a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére kötelezett őstermelő a 2019. évi
szociális hozzájárulási adókötelezettség megállapításakor megfizetett szociális hozzájárulási
adó előlegként,

b) a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére nem kötelezett, tételes
költségelszámolást alkalmazó őstermelő 2019-ben elszámolható költségként,

cJ az aJ[-]és b) pontban nem említett őstermelő a 2019. évre fizetendő szociális
hozzájárulási adót csökkentő tételként

veszi figyelembe a személyijövedelemadó-bevallásban.:

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés -Tao. törvény 5. § (7a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) A Tao. törvény 5. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

,,(7a) A vagyonkezelő alapítvány a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt
vagyonra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával állapítja meg adókötelezettségét_,_
azzal az eltéréssel, hogy társasági adókötelezettsége azon a napon kezdődik, amelven az
alapítását szabályozó jogszabály szerint létrejön. A természetes személlyel mint
vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által
kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára kezelt vagyon, valamint a
kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából
természetes személy által alapított vagyonkezelő alapítvány adóbevallás helyett az adóévet
követő év május 31-éig - bevallást helyettesítő nyomtatványon - nyilatkozatot tesz, ha az
adóévben bevételt nem szerzett, vagy az adóévben csak olyan bevételt szerzett, amelynek
alapján adómentesség illeti meg."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. §
Módosítás jellege: módosítás

20. §

(1) A Tao. törvény 6. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3a) A csoportos társasági adóalany és a csoportos társasági adóalanyhoz történő
csatlakozás kérelemre, az állami adó- és vámhatóság engedélyével jön létre. A csoportos
társasági adóalany adókötelezettsége a kérelem benyüjtását követő adóév első napján kezdődik.
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Csatlakozás esetén a csoporttagság a kérelem benyújtását követő adóév első napján kezdődik,
kivéve a tevékenységét év közben kezdő személyt, amely esetében a csoporttagság azon a
napon jön létre, amelyen a társasági adókötelezettsége egyébként megkezdődne."

(2) A Tao. törvény 6. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3d) Ha a (3b) és (3c) bekezdés szerinti megszűnés időpontja nem az üzleti év utolsó
napjára esik, akkor a megszűnés napja - a (3b) és (3c) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a
megszűnés napját magában foglaló üzleti évet megelőző üzleti év utolsó napja. Ha a megszűnés
napját magában foglaló üzleti évet megelőző üzleti év utolsó napján a csoportos társasági
adóalany, illetve a csoporttagság még nem állt fenn, akkor úgy kell tekinteni, hogy a csoportos
társasági adóalany, illetve a csoporttagság nem jött létre. Ha a csoportos társasági adóalany,
illetve a csoporttagság nem az üzleti év utolsó napján szűnik meg, akkor a megszűnés napját
követő nappal a csoporttagoknak, illetve az érintett csoporttagnak önálló adóéve kezdődik."

filA Tao. törvény 6. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(12) A csoportos társasági adóalany adóévi adóalapja a csoporttagok által az (1 )-(2a),
valamint az (5)-(10) bekezdés szerint egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege,
módosítva a 17. § (15)-(18) bekezdése szerint. A csoporttag az (l)-(2a), valamint az (5)-(10)
bekezdés szerint megállapított egyedi adóalapjáról adóévenként, a csoportos társasági adóalany
adóévre vonatkozó éves társasági adóbevallása benyújtására előírt határidőt megelőző 15. napig
a csoportképviselő részére nyilatkozatot tesz. A csoportképviselő a többi csoporttag
nyilatkozatát átveszi, valamint a többi tag és saját nyilatkozatán feltüntetett adatokról -
csoporttagonként elkülönítve - az éves társasági adóbevallásban adatot szolgáltat az állami adó
és vámhatóságnak. Ha a csoporttag az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően
feltárja, hogy egyedi adóalapját nem e törvénynek megfelelően állapította meg, vagy
nyilatkozata számítási hiba vagy elírás miatt az egyedi adóalap tekintetében hibás, a csoportos
társasági adóalany adóalapjának módosítása érdekében egyedi adóalapjáról haladéktalanul új
nyilatkozatot tesz."

([3)1) A Tao. törvény 6. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

,,(14) A csoporttag a (12) bekezdés szerinti egyedi adóalapja meghatározása során köteles
az (5)-(11) bekezdés[ek] megfelelő alkalmazására. Az egyedi adóalap tekintetében az (5)
bekezdés a) pontja alkalmazását és a (11) bekezdés szerinti nyilatkozatot az érintett csoporttag
vonatkozásában - az érintett csoporttag által a (12) bekezdésben meghatározottak szerint adott
nyilatkozat alapján - a csoportképviselő választja és teszi meg. Amennyiben a csoporttag
egyedi adóalapja az (5) bekezdés a) pontja szerint kerül megállapításra, akkor az (1 )-(2a)
bekezdés szerint megállapított negatív összegre a 17. § alkalmazandó."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Tao. törvény 8. § (Se) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A Tao. törvény 8. § (5e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(5e) A csoportos társasági adóalany esetében az (1) bekezdés j) pontját a csoportos

társasági adóalany tagjainak nettó finanszírozási költségei és a kamatfizetés, adózás és
értékcsökkenés előtti adóévi eredménye összességére kell alkalmazni, amelynek során a 939
810 OOO forint a csoportos társasági adóalany [összes] nettó finanszírozási költséggel
rendelkező tagj [á] aira együttesen vonatkozik. Az így megállapított összeget a kamatfizetés,
adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredmény arányában kell figyelembe venni a tagok
egyedi adóalapjában."
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 26. §
Módosítás jellege: kiegészítés

~

A Tao. törvény 20. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Nem kell az adót megfizetnie)

.. b) a természetes személlyel mint vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési
szerződés alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint kedvezményezett
javára kezelt vagyonnak, valamint a kizárólag természetes személy mint kedvezményezett
javára történő vagyoni juttatás céljából természetes személy által alapított vagyonkezelő
alapítványnak, ha az adóévben csak befektetett pénzügyi eszközök, követelések, értékpapírok
vagy pénzeszközök birtoklása, hasznainak szedése vagy ilyen eszközzel kapcsolatos
rendelkezési joga gyakorlása révén szerzett bevételt,"

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) A Tao. törvény 22/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) Az (1) bekezdés a), b), i), k) és l) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény
igénybevételének további feltétele, hogy az adókedvezmény első igénybevételének adóévét
követő négy adóévben az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (a külföldi
telephelyen foglalkoztatott létszám figyelmen kívül hagyásával) ne csökkenjen a beruházás
megkezdését megelőző három adóév adataiból számított számtani átlagnak megfelelő
foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma alá."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. §
Módosítás jellege: módosítás

27. §

(1) A Tao. törvény 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) Azt az adókedvezményt, amelyre egy adott csoporttag a csoporttagsága előtt szerzett
jogot, a csoportos társasági adóalany akkor érvényesítheti, ha az adókedvezményre jogot
szerzett csoporttag a kedvezmény feltételeinek csoporttagként is megfelel. Amennyiben az
adókedvezményre jogot szerzett csoporttag csoporttagsága a jogutód nélküli megszűnéstől
eltérő ok miatt szűnik meg, az adókedvezmény érvényesítésére - a csoporttagság alatt a
csoportos társasági adóalany által fel nem használt keretösszeg erejéig - továbbra is jogosult
marad."

(2) A Tao. törvény 23. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 10) A csoportos társasági adóalany adókedvezményt akkor vehet igénybe. ha az
adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést egy csoporttagja vállalja és e
csoporttag a feltételeket ténylegesen teljesíti, azzal. hogy a 22. § (1) bekezdése és a 22/C. §
szerinti adókedvezmény esetén a támogatás nyújtására csoporttagonként kerülhet sor.
Amennyiben a feltételek teljesítését vállaló csoporttagsága megszűnik, az adókedvezmény
érvényesítésére a csoportos társasági adóalany a továbbiakban nem lesz jogosult, kivéve, ha a
csoporttag jogutódlással szűnik meg és jogutódja szintén a csoportos társasági adóalanyiság
tagja."
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ill A Tao. törvény 23. §-a a következő (1 0a) bekezdéssel egészül ki:
,,(1 0a) Amennyiben a (10) bekezdés szerinti, a feltételek teljesítését vállaló csoporttag

tagsága nem jogutódlás miatt szűnik meg, de továbbra is e törvény hatálya alá tartozik, akkor
az adókedvezmény érvényesítésére a csoporttagsága megszűnését követően - a csoporttagság
alatt a csoportos társasági adóalany által fel nem használt keretösszeg erejéig - jogosulttá
válik."

(4) A Tao. törvény 23. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(11) A csoportos társasági adóalany adókedvezményre történő jogszerzés és az
adókedvezmény érvényesítése érdekében szükséges jognyilatkozatát, továbbá a 22. § (1)
bekezdése és a 22/C. § szerinti adókedvezményhez tartozó bejelentést a csoportos társasági
adóalany esetében kizárólag a csoportképviselő teheti meg."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: módosítás

29. §

(1) A Tao. törvény 24/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) Az adózó az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségének teljesítésére nyitva álló

határidőt megelőző hónap utolsó napjáig az állami adóhatóság által rendszeresített külön
nyomtatványon, elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozata útján a kedvezményezett
szervezet(ek) nevének és adószámának megjelölésével rendelkezhet a 26. § (2), (3) és (8)
bekezdése szerint megállapított egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg
kötelezettsége (ideértve a csoportos társasági adóalany számára az alapító, csatlakozó tagra
vonatkozóan adóhatósági határozattal előírt társasági adóelőleg-kötelezettséget, továbbá a volt
csoporttag számára a megszűnt csoporttagságára tekintettel adóhatósági határozattal előírt
társasági adóelőleg-kötelezettséget) [50] 80 százalékának kedvezményezett célra történő
felajánlásáról."

(2) A Tao. törvény 24/A. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami adóhatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozatot és az adózó

felaiánlásra való iogosultságát megvizsgália és 7
a) az adózó az (l) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozata, illetve a társasági

adóbevallásban bevallott adatok alapján - figyelemmel a (24) bekezdésben foglaltakra - a
havonta, illetve negyedévente fizetendő előleg legfeljebb 80 százalékát - látvány-csapatsportok
támogatása esetében a (9) és (25) bekezdés szerint csökkentett mértékben - a havonta, illetve a
negyedévente teljesítendő kötelezettség teljesítését követő 15 munkanapon belül,

(a felaiánlás fogadására iogosult szervezetnek átutalia, feltéve, hogy teliesülnek az
átutalás e §-ban meghatározott feltételei. 7

ill A Tao. törvény 24/A. § (13) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami adóhatóság a (11) bekezdés szerinti átutalást abban az esetben teljesíti, haj

,,b) az adózó, továbbá a felajánlás kedvezményezettjének állami adóhatóságnál
nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása (csoportos társasági adóalany
esetében a csoportos társasági adóalany társasági adónemen fennálló adótartozás) az átutaláskor
nem haladja meg a százezer forintot,"
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Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Tao. törvény 26/A. § (13)[-]és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

,,(13) Nem alkalmazhatja a (8) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó, ha au.l}
bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat megtételét megelőző adóévében e törvény szerinti
adókedvezményt vesz igénybe beruházására tekintettel, továbbá ugyanazon adóév tekintetében
a (8) bekezdés szerinti kedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti
felajánlással és a 24/B. § szerinti jóváírással.

(14) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő adózó a növekedési adóhitel
összegére jutó adóra vonatkozó általános fizetési határidő szerinti esedékesség napját követő
naptól kezdődően a (4), (6), (6a) bekezdés szerinti fizetési határidő szerinti esedékesség napjáig,
vagy ha a növekedési adóhitel összegére jutó adót a (4), (6), (6a) bekezdés szerinti fizetési
határidő lejáratát megelőzően fizeti meg, akkor a megfizetés napjáig, kamatot fizet. A kamat
mértéke minden naptári nap után az adott napon érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része,
amelyet az önellenőrzési pótlékra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell
meghatározni. A kamatot a növekedési adóhitel összegére jutó, a (8) bekezdés szerinti
kedvezménnyel csökkentett adóra kell felszámítani, esedékes részletenként külön-külön. Az
adózó az adott részlethez tartozó kamatot a növekedési adóhitel összegére jutó adó adott
részletének megfizetésével egyidejűleg, az állami adó- és vámhatóság által meghatározott
számla javára fizeti meg. Az adózó a kamat összegéről bevallás benyújtására nem köteles."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

(1) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő ([77]80) és ([78].fil.) bekezdéssel egészül ki:

,,([77]80) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019.
evi ... törvénnyel hatályon kívül helyezett 24/A. § (2) bekezdés a) pontja és 26. § (10)
bekezdése, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2019. évi ... törvénnyel módosított 24/A. § (5) bekezdése, 24/A. § (11) bekezdése [b) pontja],
24/A. § (13) bekezdés a) és d) pontja, 24/A. § (13a) bekezdése és 24/B. § (2) bekezdés a) pontja
alapján adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a 2019-ben kezdődő adóévtől kezdődően az adózót
nem terheli, feltéve, hogy a 2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napja későbbi, mint az egyes
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel
módosított 24/A. § (5) bekezdése, 24/A. § ( 11) bekezdése [b) pontja], 24/A. § (13) bekezdés
a)[,] és d) pontja, 24/A. § (13a) bekezdése és 24/B. § (2) bekezdés a) pontja [hatályba
lépésének]hatálybalépésének, továbbá 24/A. § (2) bekezdés a) pontja és 26. § (10) bekezdése
hatályon kívül helyezésének napja.

([78].fil.) A ([77]80) bekezdéstől eltérően az adózó a 2019. adóéve utolsó hónapja 20.
napjáig az állami adó- és vámhatóság felé benyújtott nyilatkozatban tett választása szerint a
2019. adóévi társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségre, továbbá ehhez kapcsolódva a 22.
§ (1)-(12) bekezdése szerinti támogatásra. a 22/C. § szerinti támogatásra, illetve [és] a 24/A. §
szerinti adóról való rendelkezésre ~ [e törvény] ([77]80) bekezdésben említett
rendelkezésejijknek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2019. évi . . . törvény [hatályba lépését]hatálybalépését megelőző napon hatályos
rendelkezéseit alkalmazza, feltéve, hogy a 2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napja későbbi,
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mint a[z egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi ...
törvény] ([77]80) bekezdésben említett rendelkezése[i]k [hatályba
lépésének]hatálybalépésének vagy hatályon kívül helyezésének napja. Az e bekezdés szerinti
választás a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napját követően nem módosítható és nem
vonható vissza. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs
helye."

(2) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő ([79]82) és ([80]83) bekezdéssel egészül ki:

,,([79]82) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019.
évi ... törvénnyel megállapított 8. § (5e) bekezdését és 18/D. § (10) bekezdését az adózó a
rendelkezés [hatályba lépésének]hatálybalépésének napját magában foglaló adóévére
vonatkozóan választása szerint alkalmazhatja.

([80]83) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019.
évi ... törvénnyel megállapított 5. § (11) bekezdését, 6. § (12) bekezdését, 7. § (15a) és (16a)
bekezdését és 24/A. § ( 1) bekezdését első alkalommal e rendelkezések [hatályba
lépésének]hatálybalépésének napját magában foglaló adóévre kell alkalmazni."

(3) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (84) és (85) bekezdéssel egészül ki:

,,(84) A 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti, a reklámadóról szóló törvény 11. §
a szerint meghatározott reklámadó-kötelezettséggel összefüggő költségre nem kell alkalmazni
a 3. számú melléklet A) rész 16. pontját.

(85) A természetes személlyel mint vagyomendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési
szerződés alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint kedvezményezett
javára kezelt vagyon a 2019. adóévére vonatkozóan az egyes adótörvények és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel hatályba lépett 5. § (7a) bekezdését,
továbbá az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi ...
törvénnyel módosított 20. § (1) bekezdés b) pontját választása szerint alkalmazza."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

A Tao. törvény

2. 4. § 40. pontjában a,, szóló törvényben" szövegrész helyébe a,, szóló 2009. évi [LXXXI.]
CXV törvény (a továbbiakban: Evectv.) által" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

Hatályát veszti a Tao. törvény

2. 22/B. § [(9) és ](14) bekezdése
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Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § - a Htv. 41. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

52. §

A Htv. 41. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) Annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak
([ide értve] ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a
kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű
vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó
árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az
adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie."

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - a Htv. 42/E. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A Htv. 42/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,42/E. § (1) Az állami adó- és vámhatóság [minden hónap 15. és utolsó napján] naponta,
elektronikus úton megküldi az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó állami adóhatóság előtti
képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklete 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontjai
alapján az állami adó- és vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi
adatszolgáltatást követően - érkezett adatokat és az Art. 1. melléklet 29. pontja alapján
bejelentett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok (a
továbbiakban e § alkalmazásában: telephely szerinti önkormányzati adóhatóság) részére, amely
telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 56. §
Módosítás jellege: kiegészítés

~

A Htv. Harmadik rész VI. Fejezete a következő 51/I. §-sal egészül ki:

,,51/I. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019.
évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Eadtv.) megállapított 41. § (9) bekezdést annak a naptári
évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozónak is alkalmaznia kell a 2019. évben kezdődő
adóévében, amelynek ezen adóéve utolsó hónapjának 20. napja az Eadtv. hatálybalépését
követő időszakra esik."
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Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. §
Módosítás jellege: módosítás

64. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) a következő
[65/M. §-sal]65/P. §-sal egészül ki:

,,[65/M. §]65/P. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 285. § (6)
bekezdése alapján 2019. március 1-jét követően fennmaradt állami szolgálati jogviszonyt
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonynak kell tekinteni."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § - Szocho tv. 36/A. §
Módosítás jellege: módosítás

70. §

A Szocho tv. a következő 36/A. §-sal egészül ki:

,,36/A. § E törvénynek [Az]az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés i) pontja, 7. §-a,
22. §-a[,] és 27. §-a 2019.január l-jétől alkalmazható."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Art. 114/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az Art. 114/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Amennyiben a csoportos társasági adóalanyban részt vevő bármely csoporttagra a Tao
tv. 2/A. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek nem vagy nem teljes körűen
teljesülnek, az érintett csoporttag csoporttagságát az állami adó- és vámhatóság határozattal
megszünteti.[ A csoporttagság megszűnésének napja a Tao. tv. 6. § (3c)-(3d) bekezdéseiben
meghatározott időpont.]"

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. §
Módosítás jellege: módosítás

75. §

Hatályát veszti az Art.

1. 114/B. § (4) bekezdésében az ,,A csoporttagság az állami adó- és vámhatóság
engedélyével, azon adóév utolsó napján szűnik meg, amelyben a kilépési kérelmet
benyújtották." szövegrész,

[1.]2. 131. § (5) bekezdésében a,,, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
törvény hatálya alá tartozó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által az
egyszerűsített vállalkozói adó bevallásban bevallott" szövegrész,

[2.].1_ 2. melléklet I. pont B. alpont 2. pont 2.3. alpontja,
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[3.]4. 2. melléklet I. pont B. alpont 3. pont 3.3. alpontjában az ,, , illetve az
egyszerűsített vállalkozói adóalany" szövegrész,

[4.]2,_ 2. melléklet I. pont B. alpont 3. pont 3.5. alpontjában ,, , , valamint az
egyszerűsített vállalkozói adó alanya" szövegrész,

[5. ]6. 3. melléklet I. pont 3. pont 3 .1.1. alpontjában a ,,Az adóév utolsó havi, negyedévi
előlegét a Tao tv. szerinti előleg-kiegészítésre kötelezettek a 3 .1.2. pontban előírt előleg
kiegészítéssel egyidejűleg teljesítik." szövegrész,

[6.]7. 3. melléklet I. pont 3. pont 3.1.2. alpontja.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az 5. §-8. §, a 15. § 1. pontja, a 25. §, [a 26. § (1) bekezdése,] a 35. §, a 42. §, a 48. §-
51. §, az 53. §-56. §, az 59. §, a 60. § (1) bekezdése, a 62. § (2)[-(3)] bekezdése, a 63. §, a 65.
§, a 71. § (1) bekezdése, a 73. §, a 74. §, a 75. § 1., 3. és 4. pontja, a 77. §-84. §, a 2. melléklet,
a 3. melléklet 2020. január l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont- Szja tv. 1. számú melléklet 7.43.
és 7.44. alpont
Módosítás jellege: módosítás

2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.43-7.45. alponttal egészül ki:

(Egyéb indokkal adómentes:)

,,7.43. a 2020-ban megrendezésre kerülő labdarúgó Európa-bajnoksággal összefüggésben
az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA) vagy az UEFA tulajdonában álló gazdasági
társasággal munkaviszonyban vagy egyéb munkaviszony jellegű szerződéses jogviszonyban
álló magánszemély (különösen: UEFA-tisztségviselők, versenybírók, sportolók, önkéntesek,
sportszervezetek képviselői) részére adott juttatás (különösen: napidíj, bónusz, felmerült
költségek megtérítése, pénzdíjak, átadott formaruhák, természetben biztosított ellátás, valamint
a versenyekhez kapcsolódóan adott promóciós jellegű juttatásokj].];

7.44. a sportról szóló törvény szerint Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi
sportszövetség által

a) a sportdiplomáciai kapcsolatok keretében biztosított szállás, utazás, vendéglátás és
termék vagy szolgáltatás formájában adott ajándék,

b) foglalkoztatott személy külföldi kiküldetésére tekintettel fizetett napidíj, és
e) a nemzetközi sportszövetséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló

sportolónak, edzőnek a sporttal kapcsolatos tevékenységével [összefüggően]összefüggésben
adott támogatás, ösztöndíj [. ];"

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 3. pont - Szja tv. 1. számú melléklet 9.
pont 9.5. alpont 9.5.1. pont d) alpont
Módosítás jellege: módosítás
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3. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.5. alpont 9.5.1. pont d) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(9. Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések.

9. 5. A termőföld átruházásából származójövedelem adómentességére vonatkozó szabályok
9. 5. 1. Adómentes a termőföld átruházásából származójövedelem)

,, d) az a)-c) pontban nem említett esetben, ha az átruházás
da) magánszemély részére birtok[-]összevonási céllal, vagy
db) települési önkormányzat részére [külön] jogszabályban meghatározott szociális

földprogram céljából, vagy
dc) a Nemzeti Földalap javára, vagy
dd) - osztatlan közös tulajdonban levő földterület értékesítése esetén - valamely

tulajdonostárs részére
történik, a db) pont esetében azzal, hogy az átruházásról szóló szerződésnek tartalmaznia

kell a szociális földprogramra vonatkozó, a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket
is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát."

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

2. melléklet [melléklet] a 2019. évi .... törvényhez

LAz Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 5. ponttal egészül ki:

(Sorszám Megnevezés)

,,5. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás"

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet 1. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

.L Az Art. 1. melléklete a következő 29. ponttal egészül ki:
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II. rész

Módosítópont sorszáma: 28.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és jogtechnikai módosítások

Érintett törvényhely
Szövegrész a

Szövegrész helyesen
javaslatban

1. 1. § - Szja tv. 3. § 62. hozzátartozója, mint hozzátartozója mint
pont a) alpont

2.
4. § - Szja tv. 22. § (6a) ideérte ideértve
bekezdés

3.
4. § - Szja tv. 22. § (6a) kötelezettség különbözet kötelezettségkülönbözet
bekezdés (kétszer)

4.
4. § - Szja tv. 22. § (6a) kötelezettség kötelezettségkülönbözettel
bekezdés különbözettel

5.
8. § (2) bekezdés - Szja 29/D. § (2) bekezdés a 29/0. § (2) bekezdése
tv. 49. § (la) bekezdés szerinti szerinti

6.
9. § - Szja tv. 49/A. § (5a) (2)-(5) bekezdésben (2)-(5) bekezdésben
bekezdés

7.
16.§ osztalékadóról 1996. évi osztalékadóról szóló 1996.

évi

31. § (3) bekezdés - Tao. kedvezmény kedvezménytöbbletet
8. törvény 26/A. § (9) többletet

bekezdés

9. 34. § 2. pont bekezdése bekezdése,

10. 34. § 14. pont 29/J. §-a, és 29/J. §-a és

11. 36. § (1) bekezdés 3 § (3c) bekezdés helyébe 3. § (3c) bekezdése helyébe

36. § (1) bekezdés - Ekho a továbbiakban: a sportról a továbbiakban: sportról
12. tv. 3. § (3c) bekezdés b)

pont

13. 36. § (2) bekezdés Ekho tv. 3 §-a Ekho tv. 3. §-a

14. 37.§ 14/G. §-al 14/G. §-sal

15.
40. § - Távhő törvény 18. hatályba lépésének hatálybalépésének
§ ( 11) bekezdés

16.
44. § - KFI törvény 49. § hatályba lépésének hatálybalépésének
(3) bekezdés

46. § (1) bekezdés - Áfa e törvény e törvény alkalmazásában:]
17. tv. 17. § (3) bekezdés alkalmazásában]

nyitó szövegrész

18. 52.§ 41. §-ának (9) bekezdése 41. § (9) bekezdése
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19.
53. § - Htv. 42/D. § (2) bevallás-kitöltésre bevalláskitöltésre
bekezdés

20.
54. § - Htv. 42/E. § (1) Art. 1. melléklete 17. Art. 1. melléklet 17. pontja
bekezdés pontja

21.
54. § - Htv. 42/E. § (1) 20-21. pontjai 20-21. pontja
bekezdés

22.
54. § - Htv. 42/E. § (2) változás-bejelentési változásbejelentési
bekezdés a) pont

23.
54. § - Htv. 42/E. § (3) változás-bejelentéssel változásbejelentéssel
bekezdés

24.
55. § - Htv. 51/H. § 3. § (2)-(3) bekezdés 3. § (2)-(3) bekezdése
(kétszer) szerinti szerinti

72. § - Art. 114/C. § (1) - valamennyi csoporttag - valamennyi csoporttag

25.
bekezdés a) pont feltétlen beleegyező feltétlen beleegyező

nyilatkozatának csatolása nyilatkozatának csatolása
mellett - mellett-

26.
72. § - Art. 114/C. § (2) teljes körűen teljeskörűen
bekezdés

79. § - Szt. 32. § (8) bekezdések bekezdés
bekezdés

27.
80. § - Szt. 44. § (7) bekezdések bekezdés
bekezdés

81. § - Szt. 72. § (4a) bekezdések bekezdés
bekezdés a) és b) pont

1. melléklet 1. pont - vagyon valamint vagyon, valamint

28.
Szja tv. 1. számú
melléklet 7. pont 7.26.
alpont

1. melléklet 2. pont - kormány Kormány

29.
Szja tv. 1. számú
melléklet 7. pont 7.45.
alpont (háromszor)
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Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás: tekintettel arra, hogy az Szja tv. nem alkalmazza a ,,Ptk." rövidítést,
ezért az új fogalomban is célszerű a ,,Polgári Törvénykönyv" megfogalmazást használni.

2. Jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosítások, továbbá a négy vagy több gyermeket nevelő
anyák kedvezményének alapját képező jövedelem pontosítása az Szja tv. szóhasználatával
összefüggésben.

3. Nyelvhelyességi pontosítás.

4. Az Szja tv.-be beiktatandó új átmeneti rendelkezés számozásának módosítása, tekintettel
arra, hogy a törvény már tartalmaz 97. §-t, amely 2019. június l-jétől hatályos. A
módosítópont egyebekben jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz.

5. A módosítás szerint a vagyonkezelő alapítvány adókötelezettségének kezdete az alapítását
szabályozó jogszabály szerinti létrejövetelének a napja. A természetes személlyel mint
vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által
kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára kezelt vagyon, valamint a
kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás
céljából természetes személy által alapított vagyonkezelő alapítvány adóbevallás helyett az
adóévet követő év május 31-éig- bevallást helyettesítő nyomtatványon - nyilatkozatot tesz,
ha az adóévben bevételt nem szerzett, vagy az adóévben csak olyan bevételt szerzett,
amelynek alapján adómentesség illeti meg.

6. A módosítás kimondja, hogy amennyiben a csoportos adóalany, vagy a csoporttagság
megszűnése olyan napra esne, amely megelőzi a keletkezését, akkor úgy kell kezelni,
mintha a csoportos adóalany, csoporttagság eleve létre sem jött volna. Továbbá a javaslat
nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.

7. A módosítás szerint a kamatlevonás korlátozással összefüggően a csoportszinten
megállapított adóalap-növelési kötelezettséget nem kell az összes csoporttag között
elosztani, hanem csak az érintett (nettó finanszírozási költséggel rendelkező) tagok között

8. A javaslat szerint a természetes személlyel mint vagyonrendelővel kötött bizalmi
vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint
kedvezményezett javára kezelt vagyonnak, valamint a kizárólag természetes személy mint
kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából természetes személy által alapított
vagyonkezelő alapítványnak, ha az adóévben csak befektetett pénzügyi eszközök,
követelések, értékpapírok vagy pénzeszközök birtoklása, hasznainak szedése vagy ilyen
eszközzel kapcsolatos rendelkezési joga gyakorlása révén szerzett bevételt, akkor ezen
bevétel után adókötelezettsége nem merül fel.

9. A jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás, a kedvezményezett települési
önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken
legalább 1 milliárd forint értékű beruházás, és a jelenértéken legalább 300, illetve 400 millió
forint értékű, kis-, illetve középvállalkozás esetén a létszám- vagy bérköltségnövelési
feltétel eltörlése helyett a létszám fenntartásának kötelezettsége kerül bevezetésre.

10. A látvány-csapatsportoknak és a filmalkotásra nyújtott támogatások esetében a javaslat
kimondja, hogy a támogatás nyújtása csoporttagonként történhet és a kapcsolódó bejelentést
a csoportképviselő teszi meg.

11. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség eltörlésével összefüggően a havi, negyedéves
adóelőleg kedvezményezett célra történő felajánlásának értékhatára az adóelőleg
összegének 50%-áról annak 80%-ára emelkedik.

12. Jogtechnikai pontosítás.
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13. A módosítás az átmeneti rendelkezések sorszámát korrigálja, továbbá egyértelműsíti azt,
hogy a 2019. adóévre vonatkozó önkéntes feltöltés esetén az adókedvezményes film- és
sporttámogatás is alkalmazható, nem kötelező a felajánlást választani. Emellett a reklámadó
0%-os mértékének időbeli hatályával összefüggésben a javaslat a 2019. július 1. és a 2022.
december 31-e közötti időszakra kizárja a nem elismert költségre vonatkozó Tao. törvényi
rendelkezés alkalmazandóságát.

A természetes személlyel mint vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés
alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára
kezelt vagyon a 2019. adóévére választása szerint alkalmazza az adómentességet és a
bevallást helyettesítő nyomtatványt.

14. Törvény számánakjavítása.

15. A létszámfenntartási kötelezettség bevezetésére tekintettel feleslegessé váló hatályon kívül
helyezésről rendelkező szabály törlése.

16. A módosítás garantálja, hogy az iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség - a hatályos
szabályokkal és a törvényjavaslat céljával azonosan - továbbra is kizárólag a jelenlegivel
azonos alanyi körre vonatkozik (marad fenn). Ezért a módosító javaslattal korrigált Htv.
normaszöveg kifejezetten nevesíti, hogy az előleg-kiegészítési kötelezettség a társasági adó
alanyának minősülő vállalkozásokra vonatkozik.

17. A törvényjavaslat szerint az adózói bejelentkezési, változás-bejelentési adatokat a NAV
havonta két alkalommal küldi meg a vállalkozó székhelye és általa bejelentett, Htv. szerinti
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságokhoz. Annak érdekében, hogy ezen adatok
az önkormányzati adóigazgatási feladatellátás során mielőbb rendelkezésre álljanak, a
módosítás rögzíti, hogy a NAV a hozzá beérkezett adatokat naponta köteles továbbítani az
illetékes önkormányzati adóhatóságok részére.

18. A törvényjavaslat szerint megszűnik a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó
társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettsége is, ha üzleti éve 2019-ben indult és adóéve
utolsó hónapjának 20. napja a törvényjavaslat kihirdetését követő napot követi. A
törvényjavaslat és a helyi adótörvény hatályos szabályainak összeolvasásából az
következik, hogy erre az adózói csoportra nem vonatkozna az iparűzési adóelőleg
kiegészítési kötelezettség. Az érintett önkormányzatok likviditási érdekeire tekintettel az
iparűzési adóelőleg-feltöltési kötelezettséget ezen adózókra is indokolt a jelenlegi
tartalommal fenntartani a 2019-ben kezdődő adóévre is, feltéve, hogy a 2019-ben induló
adóévük utolsó hónapjának 20. napja a törvény kihirdetését követő időszakra esik. Ezen
szabály érvényesülését a helyi adótörvénybe beépülő, módosító javaslat szerinti átmeneti
rendelkezés biztosítja, mely a törvényjavaslat kihirdetését követő naptól lenne hatályos.

19. Jogtechnikai pontosítás.

20. Jogtechnikai pontosítás.

21. A törvényjavaslatban szereplő, a csoportos társasági adóalanyiságot érintő módosításból
szükséges elhagyni azt az előírást, amely a csoporttagság megszűnésének napjára
vonatkozóan, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényre való hivatkozással
meghatározza a csoporttagság megszűnésének időpontját. A módosításra a párhuzamos
szabályozás kiküszöbölése érdekében van szükség.

22. Az előző pontra tekintettel történő módosítás a párhuzamos szabályozás kiküszöbölése
érdekében.

23. A hatálybalépés pontosítása, amely alapján a fejlesztési adókedvezmény kkv-jogcíme
értékhatárának lecsökkentésével kapcsolatos 1. lépés (kisvállalkozás esetén 300 millió
forint, középvállalkozás esetén 400 millió forint lesz a beruházási értékhatár) a kihirdetést
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követő naptól lép hatályba, továbbá összhangba kerül a tranzakciós illeték rendelkezések
hatálybalépése is.

24. Jogtechnikai pontosítás.

25. Jogtechnikai pontosítás.

26. Jogtechnikai pontosítás.

27. Kodifikációs pontosítás.

28. Nyelvhelyességi és jogtechnikai módosításokat tartalmazó táblázat.
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