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Az Alaptörvény 6.  cikk (1) bekezdése alapján „A kisadózó vállalkozók tételes  adójáról szóló
2022. évi XIII. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről,  valamint a törvény
hatályon kívül helyezéséről” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

2022. évi ..... törvény 

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény egyes rendelkezéseinek
hatályba nem lépéséről, valamint a törvény hatályon kívül helyezéséről

1. §

Nem lép hatályba a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 1-3. §-a, 5-
13. §-a és a 16-34. §-a.

2. §

Hatályát veszti a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény.

3. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § az e törvény kihirdetését követő második napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról  szóló 2022.  évi  XIII.  törvény megalkotására vonatkozó
törvényjavaslatot  a  Kormány  az  alapvető  jogállami  normákat  megsértve,  az  érintettekkel  való
előzetes egyeztetés nélkül terjesztette az Országgyűlés elé. A jogállamiság még súlyosabb sérelmét
eredményezte, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot érdemi vita nélkül, a benyújtást követő
napon elfogadta.
 
Az elfogadott törvény váratlan, év közbeni hatályba lépése alapvetően befolyásolja több százezer
vállalkozó  gazdasági  kapcsolatait,  és  a  másfél  hónapos  hatályba  lépési  időtartam számukra  és
szerződéses partnereik számára nem ad elegendő időt arra, hogy felkészüljenek a változásra.
 
A  kisadózó  vállalkozók  tételes  adójára  vonatkozó  szabályok  váratlan  szigorításából  érdemi
adóbevétel-növekedésre  nem lehet  számítani.  Az,  hogy a  jelenlegi  pénzügyminiszter  egy  általa
közismerten nem kedvelt elődje időszaka alatt kidolgozott adónemre akarja fogni az államháztartás
súlyos problémáinak egy részét,  nem indokolja  az alkotmányos normákat  súlyosan sértő,  soron
kívüli  törvényalkotást.  A  kisadózó  vállalkozók  tételes  adójának  a  problémáin  és  az  azokra
vonatkozó megoldási javaslatokon lehet és kell is gondolkodni, de erre a rendelkezésre álló idő nem
volt elegendő.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat  kimondja,  hogy a kisadózó vállalkozók tételes  adójáról  szóló 2022. évi  XIII.
törvény még hatályba nem lépett rendelkezései nem lépnek hatályba.

2. § 

Hatályon kívül helyező rendelkezés.

3. § 

A § a törvény hatálybalépéséről rendelkezik.
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