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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2020.10.27.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/13258. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: JIIISZ) 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 I II ISZ 45. § ( 1) bekezdése alapján -- megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok
megfelelnek-e a 111 ISZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság - a IIIISZ 45. § (5) bekezdése alapján ·· az általa megfogalmazott módosítási
javaslatot magában foglaló. részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

J\ bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 27-én lezárta .

• _c-c.:c<c.~_ •...,,_ -~

Hadházy Sándor
alelnök



Melléklet

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aiáht'.iz~s_séi_ljelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma l.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/13258/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

1.

;\ törvényjavaslat egy új 11. §-al egészül ki, egyben a további §-ok számozása értelemszerűen
változik.

A Télo_,JQJ_\l~n_y_ 19: §-a h(?ly¢p(? a_k_Qy_e_t1<_£~Q_t:endel_l<.~z¢sl.¢p_~
,, 19. § A társas_~gi_ adó m¢_rtéke él pgz:i!ív adóalap 500 n1il)_i_q_f9ri1}!9t_meg nem halé1-9Ó r~_széritlc
(,~_~:z,ázaléka, az 5 0Q 111 illió fo_ri_l].tot meghaL<Ld_ór¢~L'.é1J£k 22_ ~z:_<'!_z:aj~l<_a_,~:

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján:
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem érintett
részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. ha benyújtása valamely szabályszerű
módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ 44. ~ ( 1) bekezdésében meghatározott
követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

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

Háttéranyagpont sorszáma 2.
Benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/13258/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím új 22. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Magy_aJgr_s_z:~g 2Q21. éviközp9nii köl1s¢gy(?t¢s¢11t?k _111~gé1lapozásáróJ szóló 2020. évi LXXVI.
tö_1·y~ny_S2_,_§_UJ b(?l<_e_z_désép(;'.n a_l<i~lldó0g yállalk9z(Í~Qk tételes adójáról és a kisvállalati adóról
sz:éJlél )_Ql2._ ¢_vi CXLV I L törvény t1(6_c} és (()cl)__b_ei<_~zdését megállélQÍjQ_ rendelkezések a n3_
millió" szövegrészek helyett a ,,6 millió" szöveggel lépnek hatályba.

!\ módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az elűtcrjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/13258/4/1. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. melléklet új 2. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

l.

5. melléklet a 2020. évi ... törvényhez

1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet 26. sora az alábbiak szerint módosul:

(Sor- Megnevezés
szám
,,26. Más, élő háziasított szarvasmarha

-- ----·------------ ---------

vtsz.)

0102 29 05-böl
0102 29 10-böl
0102 29 21-böl
0102 29 29-böl
0102 29 41-böl
0102 29 49-böl
0102 29 51-böl
0102 29 59-böl
01022961-böl
0102 29 69-böl
0102 29 91-böl
0102 29 99-böl"

2. Az Áfa tv. 3. számú mclléklctc_a következö60-70. sorokkal egészül ki:
~------------------·-·· ----··---- ~-------------------------------

(Sor Me_gnevezés

szá
m 

,,()_Q,
61. 
62.

63.

--------------- - ···- -- ------------------ -- ---t------------ ------·-

_Qc_1_\)ql)~¾_ö_rlg111t1_1y~iésJc:JtA1J £,<l_£Q!1~k _ 
T(j és tgtermékek

----------

Kenyérméz. t.Q.ÍiÍ.s,_salt V.<!£.Y_gyümölcs hozzáadása nélkül. és
Jegfeljebb 5 tömcgsz<.l;;:g~l_<~ukQ[~, ¢_sl~_gfilj~_hQ__5_1ömcgszázalék
zsírtartalommal, szárazany_~ra számítva

Természetes méz-·------·--------- ' -----····- '. 

64. [[is~ zölciségck_, S/,á_rí_tott h_i.iy_clyc:sck_

65. f.!'i~s_gytinJölcs_ö_k_, c1s0c1lvá_ny_ok

66. AJc1pfüszcrck
- --

67. Hajdina

1101-1104
0401-0406

1905-böl

- -----------<

0409
0701-0709-böL
0713-ból
0802-böl, 0804-böL
0806-0811-böl
(kivéve a 081050,
081060, 081070,
081090, 081 190),
0813:-!?ól
----------------------

0904

10081000--------
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68. Kukoricaliszt

7o. Kri_~áJ_yc ukor

----- --·-··---

1102 20 10 

1512 19 91 ---~----

17019910" 

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