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Összegző jelentés

a kiskereskedelmi adóról szóló törvényjavaslathoz (T/10315) 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 Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot 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

a kiskereskedelmi adóról szóló T/10315. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/10315/2. 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 rövidítés:

Sztv.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10315/2/1.
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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10315/2/2.
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
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szerint készítő adóalany esetén, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C. §-a szerinti
nettó árbevétel,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10315/2/3.
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.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10315/2/4.
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.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/10315/2/5.
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.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10315/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az [adó]adóelőleg összege

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10315/2/7.
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.

T/10315/2/7-9. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10315/2/8.
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.

T/10315/2/7-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10315/2/9.
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
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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.

T/10315/2/7-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9. 

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