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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 kiskereskedelmi adóról szóló T/10315. számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 1. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

E törvény alkalmazásában:
1.  kiskereskedelmi  tevékenység:  a  2020.  január  1-jén  hatályos  Gazdasági  Tevékenységek
Egységes Osztályozási Rendszere [(a továbbiakban: TEÁOR’ 08) ]szerint

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 2. pont b) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

E törvény alkalmazásában:
2. nettó árbevétel:

b)  az  egyedi beszámolóját az Sztv. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek
szerint készítő adóalany esetén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C. §-a szerinti
nettó árbevétel,

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés



(3)  Ha  az  adó  alapját  nem forintban  fejezik  ki,  akkor  annak  értékét  a  Magyar  Nemzeti  Bank
hivatalos – az adóév utolsó napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével kell átszámítani
forintra. Olyan külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett
árfolyama, a Magyar Nemzeti Bank által az adóév utolsó napjára vonatkozóan közzétett, euróban
megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor figyelembe venni.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő
adóalanyok adóját úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló
adóalanyok  2.  §  szerinti  tevékenységéből  származó  nettó  árbevételét  össze  kell  adni,  és  az
eredmény alapulvételével [az]a 6. § szerinti adómértékkel kiszámított összeget az egyes adóalanyok
között  olyan  arányban  kell  megosztani,  mint  amilyen  arányt  az  általuk  elért,  2.  §  szerinti
tevékenységből  származó  nettó  árbevétel  az  egymással  kapcsolt  vállalkozási  viszonyban  álló
adóalanyok által elért összes, 2. § szerinti tevékenységből származó nettó árbevételben képvisel.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti rendelkezéseket azon kapcsolt vállalkozásoknak kell alkalmazni,
amelyek  esetén  a  kapcsolt  vállalkozási  viszony  a  Gazdaságvédelmi  Akcióterv  végrehajtása
érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról szóló 109/2020. (IV. 14.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) kihirdetését követő szétválással, kiválással jött
létre vagy, ha  [e törvény kihirdetésének napján ]a Korm. rendelet kihirdetését követően  a 2. §
szerinti tevékenységet végző jogalany a 2. § szerinti tevékenységet lehetővé tevő eszközeit a Korm.
rendelet kihirdetését követően más kapcsolt vállalkozás gazdálkodó szervezet számára adta át vagy
adta használatba.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az [adó]adóelőleg összege

Módosítópont sorszáma: 7.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az első adóévre az adó összege az (1) bekezdés szerinti adóalapnak a 6. § szerinti adómértékkel,
az 5. §-ra figyelemmel számított összegének a Korm. rendelet hatálybalépése napjától, ha pedig a
Korm. rendelet  hatályba  lépése napján tartó  adóév  e törvény hatálybalépése  napját  megelőzően
véget ért, akkor az azt követő adóév első napjától az első adóév végéig terjedő időszak napjainak az
első adóév naptári napjaiban képviselt arányában megállapított összege.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § új (9) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(9) A Korm. rendelet 8. §-a szerint megfizetett adóelőleget a 7. § (4) bekezdése szerinti adófizetési
kötelezettség,  illetve  a  visszatérítendő  adó  megállapítása  során  az  első  adóévre  megfizetett
adóelőleg részeként kell figyelembe venni.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. §
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

(1) Hatályát veszti a Korm. rendelet.

(2) Nem kell
a)  a  Korm.  rendelet  szerinti  adóösszeget  a  Korm.  rendelet  szerint  megállapítani,  bevallani,
megfizetni, továbbá a Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés szerinti különbözetet visszatéríteni,
b) a Korm. rendelet szerinti adóelőleget megfizetni az e törvény hatálybalépése napját magában
foglaló hónapot követő hónapra és az azt követő időszakra.

(3)  Ha  az  adó  alanyának  a  Korm.  rendelet  hatályba  lépése  napján  tartó  adóéve  e  törvény
hatálybalépése  előtt  ért  véget,  akkor  –  eltérően  a  9.  §  (9)  bekezdésben  és  a  (2)  bekezdésben
foglaltaktól – a  véget  ért  adóévre a Korm. rendelet  szerint kell  teljesíteni  az adókötelezettséget
azzal,  hogy a Korm.  rendelet  szerint  megállapított  adó és  a  Korm.  rendelet  szerint  megfizetett
adóelőleg különbözetét a bevallással egyidejűleg kell megfizetni.

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás.

3



2. Nyelvhelyességi pontosítás. 
3. A módosítás rendezi azt az esetet, amikor az adó alapját (az adóköteles tevékenységből származó
adóévi nettó árbevétel) nem forintban fejezik ki. Az indítvány ebben az esetben előírja, hogy az
adóalapot  a  Magyar  Nemzeti  Bank  hivatalos  –  az  adóév  utolsó  napján  érvényes  –
devizaárfolyamának  alapulvételével  kell  átszámítani  forintra.  Ha  az  adott  külföldi  pénznemnek
nincs a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama, akkor az adóév utolsó napjára vonatkozó
euró árfolyamot kell figyelembe venni az átszámításkor.
4. Nyelvhelyességi pontosítás. 
5. A módosítás  a  kormányrendeleti  szabályok törvényi  szabályokká alakításával  összefüggésben
változtatja azt, hogy mikortól kell az adóalapot összeszámítani, ha az adóalany eszközátruházást
végzett.
6. Jogtechnikai módosítás, tekintve, hogy a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdése nem az adó, hanem
az adóelőleg összegét rendezi.
7-9. A  módosítás  –  annak  érdekében,  hogy  ne  álljon  fenn  egyidejűleg  a  törvényi  és  a
kormányrendeleti  szintű  kiskereskedelmi  adókötelezettség  –  hatályon  kívül  helyezi  a
törvényjavaslat  szerinti  kiskereskedelmi  adóval  azonos  kiskereskedelmi  adót  megfogalmazó
kormányrendeletet.
A 7. pont – az adminisztrációt egyszerűsítő okból – azt rendeli el, hogy a kiskereskedelmi adóról
szóló kormányrendelet hatálya alatti időszakra jutó adót is a törvényi szabályok alapján fizetendő
adóval  együtt  kell  teljesíteni.  Ennek  módja  az,  hogy  a  törvényjavaslat  szerinti  első  adóévi
időarányos adóösszeg megállapítása az indítvány szerint nem a törvény hatálybalépésétől kezdődne,
hanem a kormányrendelet hatályba lépésétől. Ezzel együtt – a 8. pont szerint – a kormányrendelet
hatálya alatt és szabályai szerint megfizetett adóelőleg betudható a törvényi szabályok szerinti a
megfizetett  adóelőleg  összegébe,  az  első  adóév  adóelszámolása  során.
Ezzel  összefüggésben a módosítás  rendelkezik arról  is,  hogy nem kell  megállapítani,  bevallani,
megfizetni a veszélyhelyzeti kormányrendelet hatálya alatti időszakra járó adót, továbbá nem kell a
kormányrendelet szerinti havi adóelőleg-összeget sem megfizetni a törvény hatálybalépése napját
magában  foglaló  hónapot  követő  hónapokra  (a  kormányrendelet  szerint  a  veszélyhelyzet
időszakának  minden  hónapjában  kell  adóelőleget  fizetni).
A módosítás külön rendelkezik arról, ha a kormányrendelet hatálya alatt,  de a törvény hatályba
lépése  előtt  véget  ért  az  adóalany  adóéve.  Ekkor  az  adómegállapítási,  bevallási  és  adófizetési
kötelezettséget a kormányrendeletnek megfelelően a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
kell  teljesíteni  a  megszűnt  adóévre.  Ezen  adóalany  új  adóévére  vonatkozóan  már  a  módosító
indítvány  szerint  kell  teljesíteni  az  adókötelezettséget,  együttesen  a  törvényi  szabályok  szerint
adókötelezettség-teljesítéssel, mégpedig az indítvány 7. pontja szerint akként, hogy az első adóévre
járó  időarányos  adót  az  újonnan  keletkezett  adóév  első  napjától  kezdődően  kell  számítani.
Az átmeneti rendelkezések egyértelművé teszik, hogy a kormányrendelet és a törvény ugyanazon
adónemre, a kiskereskedelmi adóra vonatkozik, és a Kormány rendelet hatályba lépésének napjától
az adót minden adózónak csak egyszer kell megfizetni.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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