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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága- az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján - az Egyes adótörvények módosításáról
szóló T/16208. számú törvényjavaslathoz a mellékelt, részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatot terjeszti elő.

Bánki Erik
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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Egyes adótörvények módosításáról szóló
T/16208. számú törvényjavaslat

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 1. § 
Módosítás jellege: módosítás

_L_§_ 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/D.
§-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,J3a) A (3) bekezdés

1. a) pontja szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után az anya családi
pótlékra nem jogosult, de a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (1)
bekezdés b) pontja szerint e gyermeket az anyát megillető családi pótlék összegének
megállapítása szempontjából figyelembe kell venni,

2. b) pontja arra a gyermekre is irányadó, akire tekintettel az anya vagy a szociális intézmény
vezetője családi pótlékra való jogosultsága már nem áll fenn, de legalább 12 éven keresztül e
két személy valamelyike, vagy mindkettejük esetében összesen fennállt, feltéve, hogy a
szociális intézmény vezetőjénél fennálló jogosultság időszaka alatt az 1. pontban foglaltak
teljesültek."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Szja tv. 44/F. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az Szja tv. 44/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Abban az esetben, ha a magánszemély ~halála miatt a 44/A-44/E. § szerinti
nyilatkozattételi jogosultságának nem tudott eleget tenni, az adóhatóság a rendelkezésére álló
adatszolgáltatások alapján az [Art.]adózás rendjéről szóló törvény szerinti soron kívüli
adómegállapítási eljárásban a nyilatkozattételt egyébként megalapozó befizetéseket figyelembe
veszi, és a befizetett adó terhére történő visszatérítés összegét határozattal állapítja meg."
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Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Szja tv. 48. § (3b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

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

,,(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), illetve (3a) bekezdése szerinti
gyermekek nevét és adóazonosító jelét, vagy - ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem
állapított meg - természetes személyazonosító adatait. Nem kell évente új nyilatkozatot tenni a
munkáltató, a rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére, ha a magánszemély korábban már
tett nyilatkozott és a kedvezményre kizárólag a 29/D. § (3) bekezdés a) pontban nem említett
gyermekre vagy olyan gyermekre tekintettel jogosult, aki után a családi pótlékra való
jogosultsága - illetve a 29/D. § (3a) bekezdése szerint a szociális intézmény vezetőjének vagy
mindkettejüknek összesen - 12 éven keresztül fennállt; ebben az esetben a munkáltató,
rendszeres jövedelmet juttató kifizető a kedvezményt új nyilatkozat hiányában is érvényesíti."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Szja tv. 53. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Szja tv. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép].];

,,53. §

(1) Ajövedelmet a bevételből

h) az adóév egészében kizárólag a (2) bekezdésben, vagy kizárólag a (2) bekezdésben
[felsorolt]meghatározott és a e) pont szerinti tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozó
80 százalék,"

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szja tv. XII. Fejezete a 67/B. §-t követően a következő alcímmel [és 67/C. §-sal] egészül
ki:

,. Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem

67/C. §
(1) Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelemnek minősül a

magánszemély által kötött kriptoeszközzel végrehajtott ügylet(ek) alapján az adóévben elért
ügyleti nyereség.

(2) E törvény alkalmazásában kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek minősül az az ügylet,
amelyben a magánszemély bárki számára megköthető, elérhető ügyletben kriptoeszkök
átruházása, átengedése révén ( [ idértve] ideértve a kriptoeszköz biztosította jog gyakorlását is)
nem kriptoeszköz formájában vagyoni értéket szerez. Ügyleti nyereséget kell megállapítani (a
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meghaladó rész tekintetében) akkor, ha a tárgyévi ügyletek reven megszerzett bevételek
összege meghaladja a kriptoeszközök megszerzésére és az ügyletekhez kapcsolódó díjakra,
jutalékokra (ide] ]értve a konkrét ügylethez nem kapcsolódó, de a kriptoeszközök tartásával
összefüggő tárgyévi igazolt kiadásokat is) fordított tárgyévi igazolt kiadásokat. Ügyleti
veszteséget kell megállapítani (a meghaladó rész tekintetében) akkor, ha az említett tárgyévi
kiadások összege meghaladja a tárgyévi bevételek összegét. Ügyleti bevételt nem kell [(nem
lehet)] megállapítani, ha az ügyletből származó bevétel a minimálbér 10 százalékát nem haladja
meg, feltéve, hogy a bevétel megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből a
magánszemély nem szerez bevételt, továbbá az adóévben e bevételek összege a minimálbért
nem haladja meg.

(3) Az ügyleti eredmény megállapítása során bevételként a kriptoeszköznek a kriptoeszköz
átruházása, átengedése (vagy a jog gyakorlás megkezdése) időpontjára megállapított szokásos
piaci értékét kell figyelembe venni.

(4) Az ügyleti eredmény megállapítása során kriptoeszköz megszerzésére fordított kiadásként
vehető figyelembe - ha azt a magánszemély a tárgyévben

a) vásárolta-, a megszerzésre fordított igazolt kiadás,
b) a kriptoeszköz előállítására (ún. bányászatára) vagy az ahhoz kapcsolódó rendszer

működtetésében való közreműködésre (,,validálás" és hasonló tevékenységek) tekintettel
szerezte-, a megszerzés alapjául szolgáló tevékenység érdekében felmerült, igazolt kiadás,

e) nem kriptoeszköz formájában létező vagyoni érték átruházására, átengedésére
tekintettel szerezte-, e más vagyoni érték megszerzésére fordított igazolt kiadás, de legfeljebb
e más vagyoni értéknek az átruházása, átengedése időpontjára meghatározott szokásos piaci
értéke,

d) tevékenység, szolgáltatás nyújtás ellenértékeként vagy azzal összefüggésben szerezte -
, megszerzett kriptoeszköz bevételszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke

azzal, hogy a b) pont szerinti esetekben a megszerzés alapjául szolgáló tevékenység
tekintetében bevételt megállapítani nem kell.

(5) Ha a magánszemély az adóévben, az adóévet megelőző évben, vagy az adóévet megelőző
két évben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteséget ért el és azt a veszteség
keletkezésének évéről szóló adóbevallásában feltünteti, adókiegyenlítésre jogosult, amelyet az
adóbevallásában megfizetett adóként érvényesíthet a (6)1-] és (7) bekezdés [rendelkezései]
szerint.

(6) A (5) bekezdés[ben említett] szerinti adókiegyenlítés az adóévben, vagy az azt megelőző
két évben bevallott, kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteségnek és a 8. § ( 1)
bekezdése szerinti, a bevalláskor hatályos adókulcsnak a szorzata, csökkentve az adóévet
megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből
származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel, de legfeljebb a (7) bekezdés
szerint meghatározott összeg.

(7) A (6) bekezdésben [említett]meghatározott összeg az adóévben, vagy az azt megelőző
két évben bevallott, kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adója,
csökkentve az adóévet megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban kriptoeszközzel
végrehajtott ügyletből származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel.

(8) A magánszemély a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmet és annak
adóját az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában vagy az adóbevallási
tervezet adatait kiegészítve vallja be, és az adót a bevallás benyújtására nyitva állóhatáridőig
fizeti be.
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(9) E § alkalmazásában kriptoeszköznek minősül az érték vagy jogok digitális megjelenítője,
amely megosztott főkönyvi technológia vagy hasonló technológia alkalmazásával
elektronikusan átruházható és tárolható."

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

6. §

Az Szja tv. a következő [101.]102. §-sal egészül ki:

,,[101]102. §

( 1) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított 44/F.
§[-a] az adózó örökösének kérelmére a hatálybalépését megelőzően keletkezett rendelkezési
jogosultság esetében az elévülési időn belül is alkalmazható.

(2) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított 48. §
(3b) bekezdését első alkalommal a 2022. adóévben kell alkalmazni.

(3) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított 67/C.
§-t a magánszemély 2021. adóévre is alkalmazhatja. Ha a magánszemély a [2022.] 2021.
adóévet megelőzően kriptoeszköz átruházására, átengedésére tekintettel jövedelmet nem
állapított meg, valamennyi kriptoeszközre kötött ügylete tekintetében választhatja az egyes
adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított 67/C. § alkalmazását,
azzal, hogy az említett ügyletek eredményét 2022. évi ügyleti eredményként veszi figyelembe."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § 
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Szja tv.

a) 7. § (1) bekezdés d) pontjában az ,,összefüggésben, a rendeltetésszerű" szövegrész
helyébe az ,,összefüggésben rendeltetésszerű" szöveg,

b) 29/D. § (6) bekezdésében a ,,(3) bekezdés" szövegrész helyébe a .. (3), illetve (3a) bekezdés"
szöveg,

[b) f)49/A. § (7) bekezdésében a ,,bejelenti az állami" szövegrész helyébe a ,,bejelentette az
egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető állami" szöveg,

(e] g_) 50. § ( 1) bekezdés a) és c) pontjában az ,,a 15 millió forintot" szövegrész helyébe az ,,az
éves minimálbér tízszeresét" szöveg,

[dJ ~)50. § (4) bekezdésében az ,,a 100 millió forintot" szövegrész helyébe az ,,az éves
minimálbér ötvenszeresét" szöveg,

(e] .Daz 52. § (1) bekezdés a) pontjában ,,a 15 millió forintot" szövegrész helyébe ,,az éves
minimálbér tízszeresét" szövegrész, ,,a 100 millió forintot" szövegrész helyébe ,,az éves
minimálbér ötvenszeresét" szöveg,

[f] g) 67/A. § (4) bekezdésében a ,,számának feltüntetésével" szövegrész helyébe a
,,számának, külföldi illetőségének és az illetősége szerinti államnak a feltüntetésével" szöveg

lép.
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Szja tv.

e) az 52. § ( 1) bekezdés a) pontjában az ., a 15 millióforintot" szövegrész helyébe az ., az
éves minimálbér tízszeresét" szövegrész, az,, a 100 millióforintot" szövegrész helyébe az
,, az éves minimálbér ötvenszeresét" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) bekezdés - Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z)
pont
Módosítás jellege: módosítás

13. §

(1) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)

,,z) l!_közhasznú szervezetnek, l!_közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés
keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenysége támogatására,
továbbá a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, továbbá a mezőgazdasági
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII.
törvény 7. § ( 1) bekezdése szerinti mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz (a
továbbiakban: Kárenyhítési Alap) javára önkéntesen, nem jogszabályi kötelezés alapján vagy a
felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség
nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány részére az adóévben alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés
keretében, továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül
adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül
nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének:

za) 20 százaléka - tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka - a közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kivételével közhasznú szervezet,

zb) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, továbbá a
Kárenyhítési alap,

zc) 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján
történő,

zd) 20 százaléka - alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százaléka
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás[i] előtti eredmény összege."
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[15. § 

(1) A Tao. törvény 18/B. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[ A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét csökkenti:]

,,e) a saját részvény, a saját üzletrész értékesítésekor, nem pénzbeli hozzájárulásként
történő kivezetésekor közvetlenül a saját tőke adóévi csökkenéseként elszámolt veszteség
összege, továbbá a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a saját
részvény, saját üzletrész térítés nélküli átadásakor a saját részvény, saját üzletrész könyv
szerinti értéke és a saját részvény, saját üzletrész kivezetése következtében elszámolt
ráfordítás közötti pozitív különbözet,"

(2) A Tao. törvény 18/B. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét növeli:]

,,c) a saját részvény, a saját üzletrész értékesítésekor, nem pénzbeli hozzájárulásként
történő kivezetésekor közvetlenül a saját tőke adóévi növekedéseként elszámolt nyereség
összege, továbbá a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a saját
részvény, saját üzletrész térítés nélküli átadásakor a saját részvény, saját üzletrész
kivezetése következtében elszámolt ráfordítás és a saját részvény, saját üzletrész könyv
szerinti értéke közötti pozitív különbözet,"]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § 
Módosítás jellege: módosítás

16. §

ill A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (17a) bekezdéssel egészül ki:

,,(17a) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó [e törvény] g 7. § (1) bekezdés z) pont zd)
alpontjának, illetve a 3. számú melléklet B) rész 25. pontjának alkalmazása során a közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a saját részvény, üzletrész térítés nélküli
átadása esetén a saját részvény, saját üzletrész megszerzésekor elszámolt saját tőke csökkenés
összegét veszi figyelembe.

(2) A Tao. törvény 18/C. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:

,,(23) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a saját részvény, sai át üzletrész közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő térítés nélküli átadásának társasági
adóalapját külön nyilvántartás alapján úgy határozza meg, mintha azt a számvitelről szóló
törvény szerint számolta volna el."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § 
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (98) bekezdéssel egészül ki:

,,(98) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel
megállapított 7. § (1) bekezdés z) pontját 7. § (7) bekezdését 18/C. § (17a) és (23) bekezdését,
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3. számú melléklet B) rész 25. pontját első alkalommal a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítványról szóló törvény hatálybalépése napját követő ügyletekre kell
alkalmazni. [E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ...
törvénnyel megállapított 2/A. § (2) bekezdése hatálya lépését megelőző napon csoportos
társasági adóalanyiságban tagsággal rendelkező nonprofit gazdasági társaság, szociális
szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és iskolaszövetkezet e minőségétől
függetlenül tagságát e törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ...
törvénnyel megállapított 2/A. § (2) bekezdése hatálya lépését megelőző napon
folyamatban lévő adóéve végéig tarthatja fenn.]"

(2) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (99) bekezdéssel egészül ki:

,,(99) [E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel
megállapított 7. § (1) bekezdés z) pontját, 7. § (7) bekezdését, 18/B. § (1) bekezdés e)
pontját, 18/B. § (2) bekezdés e) pontját, 18/C. § (17a) bekezdését, 3. számú melléklet B)
rész 25. pontját első alkalommal a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványról szóló törvény kihirdetésének napját követő ügyletekre kell alkalmazni.] E_ 
törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított
2/A. § (2) bekezdése hatálybalépését megelőző napon csoportos társasági adóalanyiságban
tagsággal rendelkező nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas
szövetkezet és iskolaszövetkezet e minőségétől függetlenül tagságát e törvénynek az egyes
adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított 2/A. § (2) bekezdése
hatálybalépését megelőző napon folyamatban lévő adóéve végéig tarthatja fenn."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 20. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

2Q,__§.

A Tao. törvény a következő 30/J. §-sal egészül ki:

,,30/J. §

A 3. számú melléklet B) rész 9. pontjának a műszaki szabályokkal és az információs
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi
irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Tao. törvény 3. számú melléklete [B) része] a 3. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § 
Módosítás jellege: módosítás

21. §
A Tao. törvény

a) 2. § (2) bekezdés l) pontjában az ,, alapítvány" szövegrész helyébe az ,, alapítvány, a
közfeladatot ellátó kozérdekű vagyonkezelő alapítvány" szöveg,
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b) 4. § 23. pont g) alpont gb) alpontjában az,, a 16/B. §" szövegrész helyébe az,, a 2. § (7)
bekezdés és a 16/B. §" szöveg,

e) 4. § 28/h. pontjában az,, alapítványt" szövegrész helyébe az,, alapítványt, valamint a
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt" szöveg,

d) 5. § (7a) bekezdésében a ,, vagyonkezelő alapítvány a bizalmi" szövegrész helyébe a
,, vagyonkezelő alapítvány, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány a bizalmi"
szöveg,

e) 10. § (2) bekezdésében a,, bekezdésének r)" szövegrész helyébe a,, bekezdésjének] ny),
r)" szöveg,

f) 22/C. § (10) bekezdésében az ,, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény" szövegrész helyébe az ,, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény" szöveg,

g) 28. § (6c) bekezdésében az,, a 7., 8. és 16/B. §-ban" szövegrész helyébe az,, a 7. §-ban,
8. §-ban és 16/B. § (1 )-(6) bekezdésében" szöveg,

h) 5. számú melléklet 10. pontjában a ,, Magyar Távirati Iroda" szövegrész helyébe a
,, Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás

22. §

Hatályát veszti a Tao. törvény

d) 24/A. § (1) bekezdésében a ,, L_továbhá a volt csoporttag számára a megszűnt
csoporttagságára tekintettel adóhatósági határozattal előírt társasági adóelőleg
kötelezettséget" szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

25. §
(2) Az Áfa tv. 99. §-a[(l) bekezdése] a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § 
Módosítás jellege: módosítás

26. §

ill Az Áfa tv. l 07. § (l) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az}

,, e) az alábbiaknak megfelelően:

ca) az Észak-atlanti Szerződés tagállamának belföldön állomásozó fegyveres ereje - ide nem
értve a Magyar Honvédséget - részére történik, feltéve, hogy az a közös védelmi erőfeszítés
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keretében a fegyveres erő, (illetőleg]illetve az azt kísérő polgári állomány használatára, vagy
éttermük, kantinjuk ellátására szolgál;

eb) a Közösség Magyarországtól eltérő tagállamának belföldön állomásozó fegyveres ereje
részére történik, és az a fegyveres erő vagy az azt kísérő polgári állomány használatára, vagy
éttermük, kantinjuk ellátására szolgál, valamint e fegyveres erők a közös biztonság- és
védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi
feladat ellátásában vesznek részt;"

(2) Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az}

,,d) az alábbiaknak megfelelően:

da) belföldön kívül az Észak-atlanti Szerződés valamely más tagállamában állomásozó
fegyveres erő részére történik, ideértve az ott állomásozó összes fegyveres erőt, de ide nem
értve e tagállam saját fegyveres erejét, feltéve, hogy az a közös védelmi erőfeszítés keretében
a fegyveres erő, (illetőleg]illetve az azt kísérő polgári állomány használatára, vagy éttermük,
kantinjuk ellátására szolgál;

db) a Közösség másik tagállamába irányul, a rendeltetési hely szerinti tagállamtól eltérő
tagállam fegyveres ereje részére történik, és az a fegyveres erő vagy az azt kísérő polgári
állomány használatára, vagy éttermük, kantinjuk ellátására szolgál, valamint e fegyveres erők
a közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása
céljából végzett védelmi feladat ellátásában vesznek részt."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § 
Módosítás jellege: módosítás

27. §

Az Áfa tv. XI. (f].E ejezete az ,,Az elektronikus felületek által elősegített termékértékesítésre
és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó különös szabályok" alcímet követően a következő alcímmel
egészül ki:

,,A pénzforgalmi szolgáltatók általános kötelezettségei

183/B. §
Ezen alcím alkalmazásában:

1. pénzforgalmi szolgáltató: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 2. § 22. pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltató a
Magyar Nemzeti Bank és a kincstár kivételével;

2. pénzforgalmi szolgáltatás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdés 87. pont c)-f) alpontja szerinti
pénzforgalmi szolgáltatás;

3. fizetés: a Pft. 2. § 7. pontjában meghatározott fizetési művelet, valamint a Hpt. 6. § (1) 
bekezdés 54. pontjában meghatározott készpénzátutalás;

4. fizető fél: a Pft. 2. § 9. pontjában meghatározott fizető fél;

5. kedvezményezett: a Pft. 2. § 12. pontjában meghatározott kedvezményezett;

6. fizetési számla: a Pft. 2. § 8. pontjában meghatározott fizetési számla;
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7. IBAN: az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek
megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló 2012. március 14-i
260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 260/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet} 2. cikk[ének] 15. pontjában meghatározott IBAN;

8. BIC: a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk[ének] 16. pontjában
meghatározott BIC.

183/C. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartást vezet az általa nyújtott pénzforgalmi
szolgáltatás vonatkozásában a kedvezményezettekről és a fizetésekről. A nyilvántartási
kötelezettség a határon átnyúló fizetésekhez kapcsolódóan nyújtott pénzforgalmi
szolgáltatásokra terjed ki. Határon átnyúló fizetésnek minősül, ha a fizető fél a Közösség egyik
tagállamában, a kedvezményezett pedig a Közösség másik tagállamában, harmadik államban
vagy harmadik állam területével egy tekintet alá eső területen helyezkedik el.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásából a tárgynegyedévet
követő hónap végéig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére az adott naptári
negyedév adatairól, feltéve, hogy az adott naptári negyedév során teljesített pénzforgalmi
szolgáltatása keretében huszonötnél több, határon átnyúló fizetést nyújtott ugyanazon
kedvezményezett számára. A pénzforgalmi szolgáltató adatszolgáltatását elektronikus
formában [egy]az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon teljesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határon átnyúló fizetések számát tagállamonként, a
183/D. § (2) bekezdése szerinti azonosítók szerinti bontásban kell kiszámítani. Amennyiben a
pénzforgalmi szolgáltatónak tudomása van arról, hogy a kedvezményezett több azonosítóval
rendelkezik, a számítást a kedvezményezettre vonatkoztatva kell elvégezni.

(4) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség arra a pénzforgalmi szolgáltatóra terjed ki, amely

a) belföldön székhellyel rendelkezik, vagy

b) az a) ponttól eltérő esetben, ha belföldön nyújt pénzforgalmi szolgáltatást.

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettség a kedvezményezett azon pénzforgalmi
szolgáltatóit terheli, amelyek a Közösség területén helyezkednek el a pénzforgalmi szolgáltatót
és elhelyezkedését egyértelműen azonosító BIC-kód vagy egyéb vállalatazonosító kód alapján.
Amennyiben a kedvezményezett egyik pénzforgalmi szolgáltatója sem helyezkedik el a
Közösség területén az említett kódok alapján, úgy az (1 )-(2) bekezdés szerinti kötelezettség a
fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóit terheli.

(6) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatói a (2) [bekezdésben említett]bekezdés szerinti
huszonöt, határon átnyúló fizetésre vonatkozó számítás során kötelesek figyelembe venni
azokat az általuk nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokat is, amelyek után nem ők, hanem a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói kötelesek az ( 1 )-(2) bekezdés szerinti kötelezettség
teljesítésére.

(7) A pénzforgalmi szolgáltató az ( 1) bekezdés szerinti nyilvántartását köteles a fizetés
időpontját magában foglaló naptári év végétől számított három naptári évig elektronikus
formában megőrizni.

(8) A pénzforgalmi szolgáltató által szolgáltatott adatokat az állami adó- és vámhatóság a
belföldön teljesített ügyletek után keletkező adófizetési kötelezettség ellenőrzéséhez használja
fel.
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183/D. §

(1) A 183/C. § (1) bekezdése alkalmazásában a teljesítési helyre vonatkozó rendelkezések
sérelme nélkül úgy kell tekinteni, hogy a fizető fél a Közösség azon tagállamában helyezkedik
el, amelyre

a) a fizető fél fizetési számlájának IBAN-száma vagy bármely egyéb - a fizető felet
egyértelműen azonosító és annak elhelyezkedését megadó - azonosító utal, vagy ilyen
azonosító hiányában

b) a fizető fél nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltatót egyértelműen azonosító és annak
elhelyezkedését megadó BIC-kód vagy egyéb vállalatazonosító kód utal.

(2) A 183/C. § (1) bekezdése alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményezett a
Közösség azon tagállamában, harmadik területen vagy harmadik országban helyezkedik el,
amelyre

a) a kedvezményezett fizetési számlájának IBAN-száma vagy bármely egyéb - a
kedvezményezettet egyértelműen azonosító és annak elhelyezkedését megadó - azonosító utal,
vagy ilyen azonosító hiányában

b) a kedvezményezett nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltatót egyértelműen azonosító és
annak elhelyezkedését megadó BIC-kód vagy egyéb vállalatazonosító kód utal.

183/E. §

( 1) A pénzforgalmi szolgáltató által vezetett 183/C. § ( 1) bekezdése szerinti nyilvántartásnak
a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a pénzforgalmi szolgáltatót egyértelműen azonosító BIC-kód vagy egyéb
vállalatazonosító kód,

b) a kedvezményezett neve vagy a kedvezményezett vállalkozás neve, ahogy az a
pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartásában szerepel,

e) a kedvezményezett bármely adószáma vagy egyéb nemzeti adóazonosítója, ha az
rendelkezésre áll,

d) a kedvezményezett IBAN-száma vagy - ha az IBAN-szám nem áll rendelkezésre -
bármely egyéb azonosító, amely egyértelműen azonosítja a kedvezményezettet, és megadja
annak elhelyezkedését,

e) a kedvezményezett nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltatót egyértelműen azonosító és
annak elhelyezkedését megadó BIC-kód vagy egyéb vállalatazonosító kód, amennyiben a
kedvezményezett úgy fogad pénzösszeget, hogy nem rendelkezik fizetési számlával,

f) a kedvezményezett címe, ha az rendelkezésre áll, ahogy az a pénzforgalmi szolgáltató
nyilvántartásában szerepel,

g) a 183/C. § (1) bekezdése szerinti határon átnyúló fizetés adatai,

h) a g) pont szerinti határon átnyúló fizetésre vonatkozó visszafizetésekként azonosított
fizetések adatai.

(2) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti adatoknak a következőket kell tartalmazniuk:

a) a fizetés vagy a visszafizetés dátuma és időpontja,

b) a fizetés vagy a visszafizetés összege és pénzneme,

e) a kedvezményezett által vagy a kedvezményezett nevében fogadott fizetés
kezdeményezésének helye szerinti tagállam, adott esetben a visszafizetés rendeltetési helye
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szerinti tagállam, valamint a fizetés vagy a visszafizetés kezdeményezése vagy rendeltetése
helyének meghatározásához felhasznált információ a 183/D. § szerint,

d) bármilyen hivatkozás, amely egyértelműen azonosítja a fizetést,

e) adott esetben információ arról, hogy a fizetést a kereskedő fizikai létesítményében
kezdeményezték-e."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Áfa tv. 253/ZA. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28. §

Az Áfa tv. 253/ZA. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,253/ZA. §

(1) A címzettől beszedett adót, valamint az adóbeszedésre kötelezettet a 253/Y. § (3)-(4)
bekezdése szerint terhelő adó összegét az adóbeszedésre kötelezett elektronikus úton, havi
gyakorisággal az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon
vallja be a (2) bekezdésben meghatározott határidőig. A bevallás tartalmazza a vámjogi szabad
forgalomba bocsátott termékek adóalapját és ezen termékek után fizetendő adóból a beszedett
adó, valamint az adóbeszedésre kötelezettet a 253/Y. § (3)-(4) bekezdése szerint terhelő adó
összegét. A termék adóalapját és a beszedett adót azon naptári hónapról benyújtandó
bevallásban kell feltüntetni, amelyikben a vámjogi szabadforgalomba bocsátott termékre jutó
adó beszedése megtörtént. [Ha az adóbeszedésre kötelezett a vámjogi szabadforgalomba
bocsátott termék utáni adót nem tudta beszedni és nem terheli adófizetési kötelezettség a
253N. § (3)-(4) bekezdése alapján, úgy a vámjogi szabadforgalomba bocsátott termék
adóalapját azon naptári hónapról benyújtandó bevallásban kell feltüntetni, amelyikben
az adó beszedését utoljára megkísérelte.] Ha az adóbeszedésre kötelezettet a 253/Y. § (3)[
(4)] bekezdése szerint adófizetési kötelezettség terheli, a termék adóalapját és az adót azon
naptári hónapról benyújtandó bevallásban kell feltüntetni, amikor az adott terméket a címzett
rendelkezésére bocsátotta[vámjogi szabadforgalomba bocsátották]. Ha a termék
megsemmisült, ellopták vagy elveszett, a termék adóalapját, valamint - ha az adóbeszedésre
kötelezettet a 253/Y. § (4) bekezdése szerint adófizetési kötelezettség terheli - az adót azon
naptári hónapról benyújtandó bevallásban kell feltüntetni, amikor megállapították, hogy a
termék megsemmisült, ellopták vagy elveszett, de legkésőbb a megsemmisült, ellopott vagy
elveszett termék szabadforgalomba bocsátása időpontját követő harmadik hónapról benyújtott
bevallásban."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Áfa tv. 345. § 
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Áfa tv. 345. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,345. §
E törvénynek a Módl 1 törvénnyel megállapított 12/B. §, 12/C. §, 253/E. § (4)-(5)

bekezdését, 253/F-253/G. §-át 253/J. § (5)-(7) bekezdését, 253/K-253/0. §-át, 253/S. §-át,
253/T. § (9)-(13) bekezdését, 253/U-253/Z. §-át és az egyes adótörvények módosításáról szóló
2021. évi .... törvénnyel megállapított 253/ZA. §-át 2021. július l-jétől kell alkalmazni azzal,
hogy az adóalany a 253/X. § szerinti döntéséről ezen rendelkezés hatálybalépésének
időpontjától kezdődően tehet az állami adó- és vámhatóság felé bejelentést."
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Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § 
Módosítás jellege: módosítás

34. §
(1) Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 349. §-sal egészül ki:

,,349. § E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel
módosított 77. § (7) bekezdése azokban az esetekben is alkalmazható, amikor a behajthatatlan
követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
teljesítésének időpontja az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvény
hatályba[ ]lépésének napját megelőzi, de 2015. december 31. napját követő időpontra esik."

(2) Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 350. §-sal egészül ki:
,,350. § ( 1) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel

megállapított 257/J. § (2a) bekezdése és 257/K. § (2a) bekezdése olyan kérelmek esetében
alkalmazható, amelyek vonatkozásában a kérelem benyújtását megalapozó ok a 257/J. § (2a)
bekezdése és 257/K. § (2a) bekezdése hatályba[ ]lépésének napján vagy azt követően
következett be.

(2) Az adóalany az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi . . . törvénnyel
megállapított 257/J. § (2a) bekezdés és 257/K. § (2a) bekezdés hatályba[ ]lépésének
időpontjában folyamatban levő adóhatósági ellenőrzés során is jogosult a kérelem benyújtására
az ( 1) bekezdéssel összhangban."

(3) Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 351. §-sal egészül ki:

,,351. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel
megállapított 257/L. §-a olyan kérelmek esetében alkalmazható, amelyek vonatkozásában a
257/L. § szerinti, behajthatatlan követelésként történő elszámolásra alapot adó ok

a) a 257/L. § hatályba[ ]lépésének napján vagy azt követően következett be, vagy

b) a 257/L. § hatályba[ ]lépését megelőzően következett be, de a hatályba[ ]lépés
időpontjában a 257/L. § ( 1) bekezdésben hivatkozott jogvesztő határidő még nem telt el, feltéve,
hogy ebben az esetben a kérelmet a hatályba[ ]lépéstől számított 180 napos jogvesztő határidőn
belül benyújtja az adóalany.

(2) Az adóalany az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi . . . törvénnyel
megállapított 257/L. § hatályba[ ]lépésének időpontjában folyamatban levő adóhatósági
ellenőrzés során is jogosult a kérelem benyújtására az ( 1) bekezdéssel összhangban."

(4) Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 352. §-sal egészül ki:

,,352. § A 8/A. számú melléklet 6. pontja szerinti államban letelepedett adóalanyok
tekintetében a XVIII. Fejezet szerinti adó-visszatérítést azon ügyletek esetén kell először
alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja 2021. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik."

(5) Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 353. §-sal egészül ki:

,,353. § Az Áfa tv. 8/A. számú mellékletének az egyes adótörvények módosításáról szóló
2021. évi .... törvénnyel megállapított 6. pontja alapján adó-visszatéríttetési jog azon ügyletek
tekintetében gyakorolható utoljára, amelyek teljesítési időpontja nem későbbi, mint az e
pontban megjelölt állam vonatkozásában a viszonosság megszüntetéséről szóló, az
adópolitikáért felelős miniszter egyedi határozatának közzétételét követő 30. nap."
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Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

68. §
(2) A Távhő törvény 6. § (3) bekezdése a következő [ly)] aú ponttal egészül ki:

(Csökkentő tételek:)
,,[ly)] m)_ a korábbi adóévek negatív adóalapjából - a (18)[-] és (19) bekezdésben foglaltakat

figyelembe véve - az adózó döntése szerinti összeg."

(3) A Távhő törvény 6. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:

,,(18) Amennyiben az ( 1) bekezdés szerinti adóalap bármely adóévben negatív, ezzel az
összeggel az adózó a következő öt adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az (1)
bekezdés szerinti pozitív adóalapot, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű
joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A korábbi adóévek negatív adóalapja legfeljebb
a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül
számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény
csökkentéseként.

(19) A (3) bekezdés [ly)] aú pontja és a (18) bekezdés alkalmazása során az adózó a Tao. tv.
17. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazza."

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - Távhő törvény 18. § (12) és (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

69. §

A Távhő törvény 18. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

,,(12) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel
megállapított 6. § (3) bekezdés [ly)] nú pontja, [és] (18) [-] és (19) bekezdése első alkalommal
a 2020. adóév negatív adóalapjára alkalmazható.

(13) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel
módosított 6. § (2) bekezdés b) pontját a Tao. tv. 3. számú melléklet B) rész 25. pontjával
összefüggésben első alkalommal a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványról
szóló törvény [kihirdetésének] hatálybalépése napját követő ügyletekre kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

75. §

(1) Az Itv. 102. § (1) bekezdés o) pontja a következő of) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában
belfoldí ingatlanvagyonnal rendelkező társaság: olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett

gazdálkodó szervezet), melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a
pénzeszközöket, pénzkoveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti
értékének összegéből a belföldön [ekvo ingatlantok), mérleg szerinti értéke több mint 75
százalék, vagy olyan gazdálkodó szervezetben (ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó
szervezetben) rendelkezik legalább 75 százalékos [-1= kozvetett, vagy közvetlen [-/ = 
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részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket,
pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének
összegéből a belföldön fekvő ingatlan/ok) mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék azzal,
hogy)

,,of) az eszközök, ingatlan(ok) mérleg szerinti értékének számítása során az oa) alpont
szerinti mérlegben kimutatott eszközök, ingatlan(ok) mérleg szerinti értékét növelni kell a
mérleg fordulónapja és az illetékkötelezettség keletkezése közötti időszakban megszerzett, az
oa) alpont szerinti mérlegben nem szereplő eszközöknek (ide nem értve a pénzeszközöket,
pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket), ingatlan(ok)nak a megszerzett
társaság könyveiben az illetékkötelezettség keletkezésekor szereplő könyv szerinti értékével és
csökkenteni kell az ugyanezen időszakban elidegenített, megsemmisült eszközök (ide nem
értve a pénzeszközöket, pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket),
ingatlan(ok) könyv szerinti értékével, feltéve, hogy e korrekciók együttes hatása az e pont
szerinti minősítést befolyásolja;"

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § 
Módosítás jellege: módosítás

81. §

A Szocho tv. II. [fejezete]Fejezete a 17. [alcímet] .§.:!_követően a következő alcímmel
egészül ki:

,,[18] 17/A. A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye

17/A. §

( 1) Az adófizetési kötelezettséget - a 10-1 7. § szerinti adókedvezményt követő sorrendben
- csökkenti

a) az állam, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 88. § (6) bekezdése szerinti szakképzési megállapodással vagy az Szkt. 109. § (3)
bekezdése szerinti együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott

aa) szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési
jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve

ab) szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése
szerinti nevelés-oktatás

arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és - a szakképző
intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével,
amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult - a
tárgyhónap munkanapjai számának szorzataként számított összege,

b) - ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett - az
Szkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja szerint megkötött és legalább hat_hónapos időtartamban
fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az a) pont alapján jogszerűen igénybe vett
adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeg,

e) hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak
arányosított alapnormatívája alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónapban
ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként számított összege.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő
személy az Szkt. szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel
párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt,
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amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, az adófizetési
kötelezettség az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti összeg ötven százalékával csökkenthető.

(3) Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az
önköltség szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó
súlyszorzóját a Kormány rendeletben határozza meg.

(4) Az e § szerinti adókedvezményt az érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben
részt vevő személlyel az Szkt. alapján szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval az
Nftv. alapján hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a
felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött. A 10-1 7. §
figyelembevételével megállapított fizetendő adót meghaladó adókedvezményt, továbbá a
szociálishozzájárulás-fizetési kötelezettségre törvény alapján nem köteles személy az e §
szerinti adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében [érvényesíthető]érvényesítheti."

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

82. §

ill A Szocho tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A 7. § ( 1 )[-] és (2) bekezdése szerinti adófizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő
a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében
vállalt összeg alapján - figyelemmel a 7. § (5)[-]~(6) bekezdése rendelkezésére -
negyedévente adóelőleget állapít meg, amelyet a negyedévet követő hónap 12-éig fizet meg. A
minimálbér alapján adófizetésre kötelezett őstermelő a tárgyévben először arra a negyedévre
fizet adóelőleget, amelyben az őstermelői tevékenységből származó - támogatások nélküli -
bevétele a 7. § (1)[-] és (2) bekezdése által meghatározott, adófizetési kötelezettséget
eredményező értékhatárt eléri."

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § 
Módosítás jellege: módosítás

84. §

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

,,36/D. §
.Ql_A 17/A. § ( 1) bekezdés [b) pont alkalmazásában a tárgyhónapra és tárgyhónapot

megelőző időszakokra jogszerűen igénybe vett adókedvezménynek minősül a Szkt. 83. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján megkötött és legalább hathónapos időtartamban fennálló
szakképzési munkaszerződésre tekintettel az Szkt. 2022. június 30-án hatályos 107. § (2)
bekezdése alapján jogszerűen igénybe vett kedvezmény is.] a) pontját

a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvénynek (a továbbiakban: régi Szkt.) az
Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezése szerinti tanulószerződéssel
gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében akként kell alkalmazni. hogy

aa) szakirányú oktatás alatt gyakorlati képzést, szakma alatt a régi Szkt. szerinti Országos
Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, rész-szakképesítést, szakképzési
munkaszerződés alatt a régi Szkt. szerinti tanulószerződést kell érteni,
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ab) a régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez,
illetve rész-szakképesítéshez kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót
kell figyelembe venni,

b) a régi Szkt.-nak az Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezése szerinti
olyan együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében, amely a tanulót családi és
utónevének és oktatási azonosító számának megjelölésével konkrétan meghatározza, akként
kell alkalmazni, hogy a 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mérték 70 százalékát lehet az
adóév olyan munkanapjai közül figyelembe venni, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett
időszak eléri a napi hét órát, és az alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.

(2) A 17/A. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a tárgyhónapra és tárgyhónapot
megelőző időszakokra jogszerűen igénybe vett adókedvezménynek minősül az Szkt. 83. § (2)
bekezdés a) pontja alapján megkötött és legalább hat hónapos időtartamban fennálló
szakképzési munkaszerződésre tekintettel az Szkt. 2022. június 30-án hatályos 107. § (2)
bekezdése alapján jogszerűen igénybe vett kedvezmény is.

36/E. §

A 2022. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó szakképzési hozzájárulásfizetési
kötelezettségből származó bevételt, valamint a 2022. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó
visszaigénylést a szociális hozzájárulási adó terhére kell rendezni."

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § d) és e) pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §

A Szocho tv.

dJ 7. § (l)[,] és (2) bekezdésében, valamint [és] (3) bekezdés[ében] a) és b) pontjában az
,, az adóévben el nem érő" szövegrész helyébe az ,, az adóévben meg nem haladó" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében az ,,a Tbj. 41. §/-aj (1) bekezdése" szövegrész helyébe az ,,a Tbj.
41. §-a" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

87. §

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § 
Módosítás jellege: módosítás
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98. §

Az Art. a következő 123/A. §-~al egészül ki:

,,123/A. §

[Az ellenőrzési eljárás keretében végrehajtott adatmentés során lemásolt adatok kezelése]
Ha az adóhatóságnak az ellenőrzési eljárás keretében végrehajtott adatmentés során

tudomására jut a tényállás tisztázásához nem elengedhetetlenül szükséges személyes adat, azt
haladéktalanul törli vagy - ha annak haladéktalan törlése nem lehetséges vagy az az ellenőrzési
eljárás eredményes lefolytatására tekintettel aránytalan erőfeszítéssel járna - a személyes
adatok védelmére vonatkozó előírások szerint az ilyen adat kezelését korlátozza. Az e
[rendelkezés] _§_ szerint korlátozott adatot csak az érintett ismerheti meg, azon - az adat
tárolásán túl - további adatkezelési művelet nem végezhető. Az e [rendelkezés] _§_ szerint
korlátozott adatot legkésőbb a törlés akadályául szolgáló körülmény elhárulását követően
haladéktalanul törölni kell."

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. §- Art. 124. § (la) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

99. §

Az Art. 124. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) Az állami adó- és vámhatóság a 113. § [(4)-(5)] (4) és (5) bekezdése szerinti bejelentés
adatait, valamint az az alapján képzett EKAER számot a bejelentés időpontjától számított tíz
évig kezelheti."

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § -Art. 212. § (lb) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

105. §

Az Art. 212. §-a a következő (1 b) bekezdéssel egészül ki:

,,( 1 b) Az önellenőrzési pótlék napi mértékének meghatározása során a 209. § (2) [bekezdés]
bekezdése szerint kell eljárni."

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 106. § (1) bekezdés - Art. 246. § (1) bekezdés h) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

106. §
(1) Az Art. 246.§ (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha)

,,h) az adózó által bejelentett székhelyszolgáltató nem szerepel a székhelyszolgáltatók
nyilvántartásában és az ilyen irányú tevékenység végzésére vonatkozó szándékát semjelentette
be, és az adózó az adóhatóság (2) bekezdés szerinti felhívása ellenére bejelentését nem vonta
vissza, és nem gondoskodott másik megfelelő székhely vagy székhelyszolgáltató bejelentéséről
sem."
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Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 108. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Ulli,_§_ 

Az Art. 274/L. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 2021. szeptember 30-án folyamatban lévő szokásos
piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat 2021. október l-jétől az adópolitikáért felelős
miniszter folytatja le."

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 108. § 
Módosítás jellege: módosítás

108. §

Az Art. 274/L. §-a a következő [(3)].íi)_ bekezdéssel egészül ki:

,,[(3)].íi)_ A Módtv7-tel megállapított 3. melléklet I. 4. pontját a hatályba[ ]lépést megelőzően
az állami adó- és vámhatóság által megállapított, de a hatályba[ ]lépést követően esedékessé
váló kötelezettségek megfizetésére, valamint a 2022. január 1-jét követően indult eljárásokban
és az ugyanezen időpontot követően megkezdett megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § 
Módosítás jellege: módosítás

109. §

Az Art.

a) 24. § (1) bekezdésében a .megvizsgálja, hogy a változás miatt bekövetkezett-e a 19. §
(2) bekezdésében meghatározott valamely akadály" szövegrész helyébe a,, megvizsgálja, hogy
a változásbejegyzés napján a változás miatt bekövetkezett-e a 19. § (2) bekezdés a) pont aa)
alpontjában, b), vagy e) pontjában meghatározott valamely akadály, vagy a változás-bejegyzés
napját megelőző öt éven belül a 19. § (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában meghatározott
valamely akadály" szöveg,

b) 131. § (4) bekezdésében az ,,a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. törvény) 83/B. §-ában" szövegrész helyébe az ,, a
korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII törvény 11. §-ában" szöveg,

e) 174. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 177. § (2) [bekezdés utolsó
mondatában]bekezdésében, 178. § (1) bekezdésében, 178. § (2) bekezdés nyitó
szövegrészében, a 178. § (3) bekezdésében, valamint 183. § (1) bekezdésében az,, állami adó
és vámhatóság" szövegrész helyébe az ,, adopolitikáértfelelős miniszter" szöveg,

d) 174. § (4) bekezdésében, valamint 178. § (2) bekezdés e) pontjában az ,,adóhatóság"
szövegrész helyébe az,, adópolitikáértfelelős miniszter" szöveg,

e) 176. § (1) bekezdésében és 178. § (2) bekezdés e) pontjában az ,,állami adó- és
vámhatóság" szövegrész helyébe az,, adópolitikáértfelelős miniszter megkeresésére az állami
adó- és vámhatóság" szöveg,
f) 240. §-ban az ,,elmulasztása, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan történő

teljesítése" szövegrész helyébe az ,,elmulasztása, nem a jogszabálynak megfelelő
adattartalommal történő teljesitése" szöveg
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lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § - Avt. 33. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

115. §

Az Avt. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Az adó megfizetésére kötelezett személy kötelezéséhez, továbbá az ideiglenes
biztosítási intézkedés és a biztosítási intézkedés foganatosításához szükséges, e §-ban
meghatározott adatok beszerzése iránt az adóhatóság a végrehajtható okirat, [illetőleg] ~ az
ideiglenes biztosítási intézkedést és a biztosítási intézkedést elrendelő döntés kézbesítése előtt
intézkedhet."

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § - Avt. 37. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

116. §

Az Avt. 23. alcíme helyébe a következő alcím lép:

,,3 7. §

( 1) Az adóhatóság a tartozás külföldön történő érvényesítése érdekében [-] = az Európai
Unió tagállamai közötti, valamint nemzetközi egyezményekben szereplő jogsegély hatálya alá
tartozó fizetési kötelezettségek kivételével - az e [szakaszban] §-ban foglaltak szerint jár el."

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § - NAV Szjtv. 47. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

129. §

A NAV Szjtv. 47. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) A (2) bekezdés c)-f) pontjában és a (4) bekezdésben meghatározott okból történő kinevezés
módosításról szóló okirat közlésétől számított öt munkanapon belül írásban benyújtott
kérelmére [-] = a nyilatkozattétel időpontjától kezdődően = [-] az érintett jogviszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni. Felmentés esetén a kinevezés módosítását megelőzően
betöltött korábbi munkakörben megállapított illetményt kell alapul venni a felmentési időre járó
illetménynek, távolléti díjnak, a végkielégítés összegének, valamint az egyéb kifizetések
összegének meghatározásakor."

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 131. § - NAV Szjtv. 103. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

131. §

A NAV Szjtv. 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a foglalkoztatott részére a munkaidőn túl [
= a munkavégzés megszakításával = [-] napi harminc perc munkaközi szünetet kell

egybefüggően biztosítani. Ha a munkaidő eléri a tizenkét órát, legfeljebb két részletben
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negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani.[, ha] Ha a munkaidő eléri a huszonnégy
órát, legfeljebb két részletben a munkaidő részeként hatvan perc munkaközi szünetet kell
biztosítani."

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 135. § - NAV Szjtv. 135. § (5) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

135. §

A NAV Szjtv. 215. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(5) A (3) bekezdés b)-c), e)-g) és j) pontjában meghatározott [esetekben] esetben a
keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van, ide nem értve

a) ha a 195. § (3) bekezdése alapján a fegyelmi határozat azonnal végrehajthatóvá válik, és
a 195. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetet,

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetet akkor,

ba) ha az érintett munkavégzési helye megszűnése miatt kerül sor a 47. § (2) bekezdés f)
pontja alkalmazására,

bb) ha a kinevezés egyoldalú módosítása a 47. § (2) bekezdés e) pontján, a 47. § (4)
bekezdésén vagy a 142. § (1) bekezdésén alapul, illetve

be) ha a kinevezési okirat szerinti szervezeti egységet érintő átszervezés miatt kerül sor a 47.
§ (2) bekezdés f) pont alkalmazására.

(6) Ha a teljesítményértékelésen alapuló munkáltatói intézkedés elleni perben hozott jogerős
ítélet alapján az állapítható meg, hogy a teljesítményértékelésen alapuló intézkedésre nem
kerülhetett volna sor, az eredeti állapotot [-] = a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel =-l-]
harminc napon belül helyre kell állítani."

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 143. § - Szt. 156. § (5) bekezdés o) pont
Módosítás jellege: módosítás

143. §

Az Szt. 156. § (5) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[Afüggetlen könyvvizsgálóijelentésnek tartalmaznia kell:]
,,o) a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy azon vállalkozó pénzügyi kimutatásai,

amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán
forgalmazzák, megfelelnek a[z Európai Bizottság] 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-
i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt előírásoknak."

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 145. § - Szt. 175. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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145. §
Az Szt. 175. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) E törvény a[z Európai Bizottság] 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-
i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg."

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 155. § - Aktv. 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

155. §

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az e törvényben nem szabályozott eljárásjogi kérdésekben az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy
adózónak minősül az a személy is, akire nézve [az Aktv.] e törvény kötelezettséget állapít
meg."

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 158. § - Aktv. 32. §
Módosítás jellege: módosítás

158. §
Az Aktv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,32. §

(1) A magyar megkeresett hatóság (állami adó- és vámhatóság) a megkereső hatóság
kérelmére biztosítási intézkedést foganatosít, ha

a) a megkeresés beérkezésének időpontjában az adós vitatja a követelést, vagy

b) a végrehajtást engedélyező eredeti okiratot vagy a végrehajtást engedélyező egységes
okiratot a megkereső hatóság még nem állította ki,

és (alappal] alapos indokkal valószínűsíthető, hogy a követelés későbbi kielégítése
veszélyben van.

(2) A biztosítási intézkedés iránti megkereséshez mellékelni kell a megkereső tagállamában
végrehajtandó biztosítási intézkedés engedélyezése céljából kiállított, a megkeresés tárgyát
képező követelésre vonatkozó okiratot. Ha ilyen okirat nem áll rendelkezésre, a biztosítási
intézkedést a magyar megkeresett hatóság (állami adó- és vámhatóság) végzésben rendeli el.

(3) A biztosítási intézkedés iránti megkereséshez a megkereső hatóság a (2) bekezdésben
meghatározott okiraton kívül más, a megkereső tagállamban a biztosítási intézkedés iránti
megkereséssel érvényesített követeléssel kapcsolatos okiratot is mellékelhet.

(4) A 27. § (1)-(2), (4) bekezdésében, a 28. § (1) bekezdésében, a 29. §-ban és a 30. §[ (1) 
(4) bekezdésében]-ában foglaltakat a biztosítási intézkedés iránti megkeresés teljesítése során
1 megfelelően] alkalmazni kell.
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(5) A magyar megkeresett hatóság (állami adó- és vámhatóság) biztosítási intézkedést
foganatosíthat akkor is, ha az eljárás felfüggesztésére a 29. § (3) bekezdése alapján kerül sor,
és valószínűsíthető, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van."

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 165. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

ill.,_§

Az Aktv. a következő 45/N. §-sal egészül ki:

,,45/N. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 2021. szeptember 30-án folyamatban lévő, a Ili/A.
Fejezetben szabályozott európai uniós kölcsönös egyeztető eljárásokat, a IV. Fejezetben
szabályozott Választottbírósági Egyezmény szerinti eljárásokat valamint a IV/A. Fejezetben
szabályozott adóegyezmények szerinti kölcsönös egyeztető eljárásokat 2021. október l-jétől az
adópolitikáért felelős miniszter folytatja le."

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 167. § 
Módosítás jellege: módosítás

167. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szennti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 1. § (7) bekezdésében
és [az] 5/A. § (6) bekezdésében a ,,4/A. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a ,,4/A. §
( 1) bekezdése" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 171. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(12) E törvény 3. melléklet 1. pontja a műszaki szabályokkal és az információs
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti
és tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdésében említett közleménynek az Európai Bizottság
által történő kézhezvételétől számított három hónapos időtartamot követő napon lép
hatályba. A három hónapos időtartam utolsó napját - annak ismertté válását követően
haladéktalanul - az adópolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzétett
egyedi határozattal állapítja meg.]

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 1. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:
a lakáscélú támogatás, ha az)
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,,2.1.1. a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott támogatás,
ideértve a 2006. december 31-éig kihirdetett, a lakáscélú állami támogatásokról szóló
kormányrendelet szerint megalkotott helyi önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakáscélú
támogatást is, továbbá az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú
támogatásról szóló kormányrendelet, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet, a három- vagy többgyermekes
családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet, a
fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
kormányrendelet, az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, a gyermeket
nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet, valamint a
rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához
kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló kormányrendelet szerinti támogatás,"

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

6. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pontja a következő 9.9. alponttal egészül ki:

(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések:)

,,9.9. A 4. pont 4.49. [pont]alpontja szerinti, villamos energiát értékesítő magánszemély
adómentességével és az e személynek bevételt juttató kifizető ([a 9.9. pont] ezen alpont
alkalmazásában: kifizető) adókötelezettségével összefüggő rendelkezések.

9.9.1_,_ A 4. pont 4.49. [pont]alpontja szerinti magánszemélynek bevételt juttató kifizető a
bevétel alapján adóelőleget nem állapít meg és nem von le.

9.9.2. A kifizető az általa az adóévben juttatott bevételekről az adóévet követő január 31-ig
összesítő igazolást állít ki a magánszemély részére, külön feltüntetve a 4. pont 4.49.
[pont]alpontja szerinti értékhatárig terjedő és az azt meghaladó bevételrészt, és a kiállított
igazolásról elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó-és vámhatóságnak.

9.9.3. A 4. pont 4.49. [pont]alpontja szerinti, villamos energiát értékesítő magánszemély az
ott [említett] meghatározott mértéket meghaladó bevétele esetében választhatja, hogy a
meghaladó bevételrész egészét tekinti jövedelemnek vagy az éves bevétel egészéből az önálló
tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó költségelszámolási szabályok
alkalmazásával állapítja meg a jövedelmet.

9.9.4. A 9.9.3. alpont alkalmazása esetében a magánszemély a jövedelmet az adóhatóság
közreműködése nélkül elkészített bevallásában vagy az adóbevallási tervezet adatait
kiegészítve vallja be, és az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg."

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

2. melléklet a 2021. évi ... törvényhez

1. Az Szja tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 8. és 9. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Költségként elszámolható kiadások különösen a következők:)
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,,8. a mezőgazdasági őstermelő által a bevétel, illetve az ehhez szükséges feltételek biztosítása
érdekében kifizetett vagyon-, felelősség-, kockázati biztosítás díja;

9. a mezőgazdasági őstermelő által a tevékenységével kapcsolatban felvett pénzintézeti
hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat;"

2. Az Szja tv. 3. számú melléklet V. A jövedelem megállapításakor költségként figyelembe
nem vehető kiadások: fejezet 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Költségként elszámolható kiadások különösen a következők:)

,,8. a Tbj. rendelkezései szerint nem megállapodás alapján fizetett járulék, a magánnyugdíjról
és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján
és nem kiegészítésként fizetett tagdíj;

9. a Tbj., a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései
szerint megállapodás alapján fizetett járulék, tagdíj;"

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

5. Az Aktv. 1. melléklet[ének] VI. pontja a következő 3. ponttal egészül ki:

,,3. Ha az Új Jogalanyi Számlával kapcsolatos körülményekben olyan változás áll be (2.
melléklet 1. pont), melynek eredményeként a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézménynek
tudomására jut vagy alappal feltételezi, hogy a számlához kapcsolódó nyilatkozat vagy más
dokumentáció hibás vagy nem megalapozott, akkor a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény az
adott adóév utolsó napjáig, vagy H = ha az későbbi időpont [-] = a körülmények
megváltozásának észlelésétől vagy az arról szóló értesítéstől számított 90 naptári napon belül
az V/E/3. a)-c) pontban említett [eltérésekkel] eltéréssel újra elvégzi a számla minősítését."

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 54.
Módosítás jellege: Nyelvhelyességi és jogtechnikai módosítások

Érintett törvényhely Szövegrész a Szövegrész helyesen
javaslatban

1. 2. § - Szja tv. 47. § adóelőleg alap adóelőleg-alap
(4a) bekezdés kétszer

2. 17. § - Tao. törvény belül, belül.
20. § (1) bekezdés f)
pont

3. 18. § - Tao. törvény adó és késedelmi adó- és késedelmipótlék-
22/A. § (6) bekezdés pótlék fizetési fizetési kötelezettség

kötelezettség
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4. 23. § - Áfa tv. 23. § a) Észak-atlanti Észak-atlanti Szerződés-beli
pont Szerződésbeli

5. 25. § (4) bekezdés - bocsájtja bocsátja
Áfa tv. 99. § (6)
bekezdés b) pont

6. 38. § nyitó szövegrész 2008. évi LXVIII. 2008. évi LXVIII. törvény 7. §
törvény ( 1) bekezdés
(továbbiakban:
Utasforgalmi tv.) 7. §
( 1) bekezdés

7. 38. § - 2008. évi 125 grammot a 125 grammot
LXVIII. törvény 7. §
(1) bekezdés a) pont
ah) alpont

8. 38. § - 2008. évi 25 grammot a 25 grammot
LXVIII. törvény 7. §
(1) bekezdés a) pont
ah) alpont

9. 38. § - 2008. évi 125 grammot a 125 grammot
LXVIII. törvény 7. §
( 1 ) bekezdés a) pont
ai) alpont

10. 38. § - 2008. évi 25 grammot a 25 grammot
LXVIII. törvény 7. §
(1) bekezdés a) pont
ai) alpont

11. 39. § - Jöt. 2. § (2) cikkének cikk
bekezdés

12. 40. § (10) bekezdés - kivéve ha kivéve, ha
Jöt. 3. § (1 ) bekezdés
43. pont d) alpont
kétszer

13. 40. § ( 10) bekezdés - bekezdésének bekezdés
Jöt. 3. § (1) bekezdés
43. pont d) alpont

14. 40. § ( 11) bekezdés - említett rendelet 79. 952/2013/EU rendelet 79. cikk
Jöt. 3. § (1) bekezdés cikkének
43a. pont

15. 44. § (2) bekezdés - nem belföldön a nem belföldön
Jöt. 12. § f) pont

16. 54. § - Jöt. 29. § (4) melynek amelynek
bekezdés

17. 55. § - Jöt. 35. § (3) Jöt. 14. § ( 1) bekezdés 14. § (1) bekezdés e), d), és g)
bekezdés e), d), és g) pontja pontja
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18. 57. § (5) bekezdés a) bekezdésekben bekezdést
pont - Jöt 62. § (6) szereplő
bekezdés rendelkezéseket

19. 57. § (5) bekezdés e) pontjának pontját
pont - Jöt. 62. § (7) rendelkezéseit
bekezdés

20. 57. § (5) bekezdés e) pontjának pontját
pont - Jöt. 62. § (7) 
bekezdés

21. 57. § (5) bekezdés e) bekezdésének bekezdését
pont - Jöt. 62. § (7)
bekezdés

22. 57. § (6) bekezdés - § rendelkezéseit §-t
Jöt. 62. § (10)
bekezdés

23. 57. § (6) bekezdés - bekezdésének bekezdését
Jöt. 62. § (12) rendelkezéseit
bekezdés

24. 57. § (6) bekezdés - § rendelkezéseit §-t
Jöt. 62. § (13)
bekezdés

25. 57. § (6) bekezdés - pontjának pontját
Jöt. 62. § (14)
bekezdés

26. 57. § (6) bekezdés - bekezdésének bekezdését
Jöt. 62. § (14)
bekezdés

27. 57. § (6) bekezdés - bekezdésének bekezdését
Jöt. 62. § (14) rendelkezéseit
bekezdés

28. 62. § e) pont Jöt. 62. § (5) Jöt. 62. § (5) bekezdés b)
bekezdésében pontjában

29. 62. § i) pont felvezető szövegében nyitó szövegrészében

30. 62. § k) pont felvezető szövegében nyitó szövegrészében

31. 62. § 1) pont felvezető szövegében nyitó szövegrészében

32. 65. § - Különadó kockázati tőkealap- kockázatitőkealap-kezelő
törvény 16. § kezelő

33. 65. § - Különadó figyelembe vételével figyelembevételével
törvény 16. §

34. 72. § - Itv. 5. § (1) f) ide értve ideértve
pont
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35. 79. § (2) bekezdés Szocho. tv. Szocho tv.
nyitó szövegrész

36. 93. § - Art. 15. § (2) kezdő- és kezdő és
bekezdés

37. 94. § nyitó szövegrész következő 18/A §-al következő 18/A. §-sal

38. 94. § -Art 18/A. § 18/A § 18/A. §

39. 104. § - Art. 209. § (2) tizedes jegy tizedesjegy
bekezdés

40. 132. § - NAV Szjtv. kinevezés-módosítást kinevezésmódosítást
142. § (2) bekezdés

41. 141. § - Szt. 33. § (7) a (3) bekezdés (3) bekezdés
bekezdés

42. 141. § - Szt. 33. § (7) a (4) bekezdés (4) bekezdés
bekezdés

43. 146. § - Szt. 177. § (3) bekezdését, (9) (3) és (9) bekezdését
(83) bekezdés bekezdését

44. 146. § - Szt. 177. § pontjait pontját
(83) bekezdés

45. 146. § - Szt. 177. § (3) bekezdését, (9) (3) és (9) bekezdését
(84) bekezdés bekezdését

46. 146. § - Szt. 177. § pontjait pontját
(84) bekezdés

47. 147. § 5. pont pontjaiban pontjában

48. 147. § 6. pont d)-e) pontjaiban d) és e) pontjában

49. 152. §-Kkt. 109. § (3) melynek amelynek
bekezdés

50. 156. § - Aktv. 3/A. § fejezetében Fejezetében

51. 165. § 3. pont adó-és adó- és

52. 168. § nyitó §-al §-sal
szövegrész

53. 170. § - 2017. évi LIII. adó-és vámhatóságot adó- és vámhatóságot
törvény 76/E. § (1)
bekezdés

54. 7. melléklet 1. pont felvezető szövegében nyitó szövegrészében

55. 7. melléklet 4. pont mellékletének melléklet
nyitó szövegrész

56. 7. melléklet 6. pont mellékletének melléklet
nyitó szövegrész

57. 7. melléklet 6. pont felvezető szövegében nyitó szövegrészében
nyitó szövegrész
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Indokolás

1. Lásd a T/16208/9/1. számú módosító javaslat indokolását.

2. Az Szja tv. 44/F. §-t módosító rendelkezés jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosítása.
3. Lásd a T/16208/9/2. számú módosító javaslat indokolását.

4. Az Szja tv. 53. §-t megállapító rendelkezés nyelvhelyességi pontosítása.

S. Az Szja tv. új 67/C. §-át megállapító rendelkezés nyelvhelyességi és jogtechnikai
pontosítása.

6. Az átmeneti rendelkezés kiegészül azzal, hogy a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből
származó jövedelemre 2022. január l-jétől hatályba lépő új szabályok már a 2021. adóévre
is alkalmazhatók. Módosul továbbá a § számozása, tekintettel arra, hogy a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény módosításáról szóló 2021. évi XXXIV törvény 2022. január l-jei
hatálybelépéssel már beiktat egy 101. §-t.

7. Lásd a T/16208/9/3. számú módosító javaslat indokolását.

8. A javaslat az Szja tv. szövegcserés módosításainak jogtechnikai pontosítását tartalmazza.

9. Nyelvhelyességi pontosítás.

10. A saját részvény, saját üzletrész közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
részére történő térítés nélküli átadásának IFRS-ek szerinti kezelése kapcsán egy általános
jellegű rendelkezés kerül bevezetésre, amely alapján ilyen esetben a társasági adóalapot
külön nyilvántartás alapján úgy kell meghatározni, mintha a számvitelről szóló törvény
szerint történt volna az elszámolás. Erre tekintettel az érintett rendelkezések a javaslatból
elhagyhatóak.

11. Jogtechnikai pontosítás. Továbbá a javaslat arról rendelkezik, hogy a saját részvény, saját
üzletrész közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő térítés
nélküli átadása esetében a társasági adóalapot külön nyilvántartás alapján úgy kell
meghatározni, mintha a számvitelről szóló törvény szerint történt volna az elszámolás.

12. Jogtechnikai pontosítás.

13. Műszaki notifikáció megtörténtét megállapító záradék bevezetése a törvénybe a kifizető
által biztosított munkahelyi kerékpárhasználat elismert költségként való kezelésével
összefüggésben.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13., 49.

14. A Tao. törvény jogtechnikai pontosítása.
15. A Tao. törvény jogtechnikai pontosítása.

16. A Tao. törvény jogtechnikai pontosítása.
17. Jogtechnikai pontosítás.

18. Kodifikációs pontosítás.

19. Az Áfa tv. jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosítása.

20. A módosítás pontosítja, hogy az adóbeszedésre kötelezett melyik hónapról benyújtott
bevallásába kell hogy beállítsa azon importküldernények adóalapját és adóját, amely után
az adófizetési kötelezettség őt terheli és nem a címzettet. A módosítás célja, hogy
mérsékelje az adóbeszedésre kötelezett adminisztratív terheit azzal, hogy elkerüli az
önellenőrzést ezekben az esetekben.
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21. Az Áfa tv. jogtechnikai pontosítása.

22. Az Áfa tv. jogtechnikai pontosítása.

23. A Távhő törvény jogtechnikai pontosítása.

24. A Távhő törvény jogtechnikai pontosítása.

25. Jogtechnikai pontosítás.

26. A módosítás egyértelművé teszi, hogy az adókedvezmény az állam által fenntartott
iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló szakképzési munkaszerződéssel a
szakirányú oktatásban való részvétele esetén is érvényesíthető.

27. A Szocho tv. módosításának jogtechnikai, nyelvhelyességi pontosítása.

28. Átmeneti rendelkezés, amely a szakképzésről szóló törvénnyel azonosan biztosítja a kifutó
képzések esetében a tanulószerződésre és az együttműködési megállapodásra tekintettel az
adókedvezmény igénybevételét. A módosítás rendezi továbbá azt, hogy a szakképzési
hozzájárulás kivezetését megelőző időszakra vonatkozó esedékes bevételt és kiadást a
költségvetésben hogyan kell elszámolni.

29. A Szocho tv. szövegcserés módosításainak jogtechnikai pontosítása.

30. A Tbj. jogtechnikai pontosítása.

31. Az Art. jogtechnikai pontosítása.

32. Az Art. jogtechnikai pontosítása.

33. Az Art. jogtechnikai pontosítása.

34. Az Art. jogtechnikai pontosítása.

35. A törvényjavaslat szerint 2021. október l-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az
adópolitikáért felelős miniszter hatáskörébe kerülnek a szokásos piaci ár megállapítására
irányuló eljárások. Az ehhez kapcsolódó átmeneti rendelkezést tartalmaz a módosítás.

36. Az Art. jogtechnikai pontosítása.

37. Az Art. jogtechnikai pontosítása.

38. Az Avt. kodifikációs pontosítása.

39. Az Avt. jogtechnikai pontosítása.

40. A NAV Szjtv. jogtechnikai pontosítása.

41. A hagyományos munkarendtől eltérő, 24 órás szolgálat szervezése, az abból adódó fizikai
és pszichikai többletterhelésre figyelemmel indokolttá teszi, hogy a munkaközi szünet
deklaráltan a munkaidő részét képezze, ellensúlyozva ezzel a szokásosnál lényegesen
hosszabb szolgálati idő további kiterjesztését. A módosítás emellett lehetővé teszi, hogy a
12 és 24 órás szolgálatra beosztottak esetén a munkaközi szünetet két részletben is ki
lehessen adni.

42. A NAV Szjtv. jogtechnikai pontosítása.

43. Az Szt. jogtechnikai pontosítása.

44. Az Szt. jogtechnikai pontosítása.

45. Az Aktv. jogtechnikai pontosítása.

46. Az Aktv. jogtechnikai pontosítása.

47. A törvényjavaslat szerint 2021. október l-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az
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adópolitikáért felelős miniszter hatáskörébe kerülnek az Aktv. III/A., IV., valamint IV/A.
Fejezete szerinti nemzetközi adóügyi vitarendezésre irányuló eljárások. Az ehhez
kapcsolódó átmeneti rendelkezést tartalmaz a módosítás.

48. Az Szftv. kodifikációs pontosítása.
49. Jogtechnikai pontosítás, a műszaki notifikációs záradék a Tao. törvénybe került, ezért ezen

pontban nem szükséges.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13., 49.

50. A Kormány döntése szerinti, a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban
kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló
kormányrendelet szerinti adó-visszatérítés adómentességének biztosítása érdekében
szükséges kiegészítés.

51. Jogtechnikai pontosítás.
52. Jogtechnikai pontosítás.

53. Jogtechnikai pontosítás.
54. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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