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Összegző jelentés

az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/10314.)

benyújtott, 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2020.  május  28-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. május 28-án lezárta.

Budapest, 2020. május 28.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló T/10314. számú

törvényjavaslathoz benyújtott, T/10314/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Különadó törvény: az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi 
LIX. törvény
Tao. törvény: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10314/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Tao. törvény 29/A. § (90) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A társasági  adóról  és az osztalékadóról szóló 1996. évi  LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.
törvény) 29/A. §-a a következő (90)-(93) bekezdéssel egészül ki:

„(90)  E  törvénynek  az  egyes  adózási  tárgyú  törvényeknek  a  koronavírus-járvány  gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi … törvénnyel módosított
7. § (1) bekezdés f) pontját - ha a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a
beruházások társasági  adózási  korlátjának enyhítéséről  szóló  [..../2020.  (…..)  Korm. rendelet  ]
kormányrendelet  alapján  erre  még  nem  került  sor  -  az  adózó  a  2019-ben  kezdődő  adóévre  -
figyelemmel a (91) és (92) bekezdésben foglaltakra - választása szerint alkalmazza.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10314/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Különadó törvény 4/A. § (20) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az államháztartás egyensúlyát  javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a
továbbiakban: Különadó törvény) 4/A. §-a következő (20)-(21) bekezdéssel egészül ki:

„(20) A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő 2020. adóévi különadójának e törvény és a
Gazdaságvédelmi  Akcióterv  végrehajtása  érdekében  a  Járványügyi  Alap  feltöltését  szolgáló,
hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló  [108/2020. (IV. 14.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerint ]kormányrendelet alapján  a hitelintézet által 2020. adóévben
megfizetett összege adóvisszatartás formájában csökkenti a hitelintézet (jogutódja) (1)-(13) és (38)-
(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadójának összegét.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10314/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Különadó törvény 4/E. § (6) és (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Különadó törvény a következő alcímmel egészül ki:

„(6)  A hitelintézetek  járványügyi  helyzettel  összefüggő  különadója  hatálya  alól  bármely  okból
kikerülő  hitelintézet  [ezen  §  ]az  (1)  bekezdés  szerinti  [adókötelezettségét,]kötelezettségét a
különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt
határidő korábban nem telt le.

(7) Amennyiben a hitelintézet a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi
Alap  feltöltését  szolgáló,  hitelintézetek  járványügyi  helyzettel  összefüggő  különadójáról  szóló
[108/2020.  (IV.  14.)  Korm.  rendelet  ]kormányrendelet  alapján  az  (1)  bekezdés  szerinti
[adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének eleget tett, akkor az (1) bekezdés ]
kötelezettségének  az  egyes  adózási  tárgyú  törvényeknek  a  koronavírus-járvány  gazdasági
hatásainak  mérséklése  érdekében  szükséges  módosításáról  szóló  2020.  évi  ...  törvény
hatálybalépését  [követően  ezen  kötelezettségeket  nem  szükséges  ismételten
teljesítenie]megelőzően eleget tett, akkor e kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10314/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Különadó törvény
1. 1. § (1) bekezdésében a [„4/A]„4/D. §-ban” szövegrész helyébe a [„4/A]„4/D. §-ban, valamint
a 4/E. §-ban” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10314/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Hatályát veszti a Különadó törvény
1. 1. § (1) bekezdésében a „ , valamint a 4/E. §-ban” szövegrész,
2. [4/E. §-a ]„A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója” alcíme és
3. 5. § [(1)](2) és [(2)](3) bekezdésében az „és a 4/E. §” szövegrész.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10314/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Az 1. §, a 4. §, a 9. § a) pontja, a 10. § és a [10]12. § (4) bekezdés a), b) és d) pontja 2020. július
1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. §, a 8. §, [és ]a 9. § b)-c) pontja és a 12. § (4) bekezdés c) pontja 2021. január 1-jén lép
hatályba.

T/10314/3/6-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10314/3/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 12. §
Módosítás jellege: kiegészítés

12. §

(1)  Hatályát  veszti  a  Gazdaságvédelmi  Akcióterv  végrehajtása  érdekében  a  Járványügyi  Alap
feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló 108/2020.
(IV. 14.) Korm. rendelet.

(2)  Hatályát  veszti  a  Gazdaságvédelmi  Akcióterv  keretében  a  koronavírus-járvány  gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 25. § (3) és (4) bekezdése.

(3)  Hatályát  veszti  a  koronavírus  világjárvány  gazdasági  hatásainak  mérséklése  érdekében  a
beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló 171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet.

(4)  Nem lép hatályba  a  Gazdaságvédelmi  Akcióterv  keretében a  koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet

a) 21-22. §-a,
b) 23. § (1) bekezdése,
c) 23. § (2)-(3) bekezdése,
d) 24. §-a.

T/10314/3/6-7. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7. 

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