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Törvények

2009. évi CXV. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl*
Az Országgyûlés – elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedõ szerepét – az egyéni vállalkozói tevékenység
megkönnyítése, az egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, az Európai Unió szabályaival való összhang
megteremtése és az egyéni vállalkozók cégalapításának elõsegítése érdekében a következõ törvényt alkotja:
1. §

E törvény szabályozza az egyéni vállalkozók tevékenysége megkezdésének, folytatásának, szünetelésének és
megszûnésének, valamint a Magyarországon székhellyel rendelkezõ egyéni cég alapításának, mûködésének és
megszûnésének feltételeit, tagjának vagy tagjainak jogait és kötelezettségeit.

I. FEJEZET
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Az egyéni vállalkozói tevékenység
2. §

(1) A Magyar Köztársaság területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerû – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként
végezhet.
(2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezõgazdasági õstermelõi tevékenységre,
b) a magán-állatorvosi tevékenységre,
c) az ügyvédi tevékenységre,
d) az egyéni szabadalmi ügyvivõi tevékenységre,
e) a közjegyzõi tevékenységre,
f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.

3. §

(1) Egyéni vállalkozó lehet:
a) a magyar állampolgár,
b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államnak
az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a letelepedés tekintetében
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvezõ
személy,
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja,
d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresõtevékenység folytatása céljából, családegyesítés
céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezõ személy, valamint a humanitárius
célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezõ befogadott és hontalan.
(2) Nem lehet egyéni vállalkozó:
a) aki korlátozottan cselekvõképes vagy cselekvõképtelen,

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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akit a közélet tisztasága elleni [a büntetõ törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.)
XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet),
vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bûncselekmény miatt jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek,
amíg az elítéléséhez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
akit szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek,
amíg az elítéléséhez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelõs tagja.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
4. §

(1) Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésére az e törvényben foglalt eltérésekkel megfelelõen alkalmazni kell
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a joghatóságra, hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, valamint az
elektronikus kapcsolattartásra és az elektronikus tájékoztatásra, a képviseletre, az iratra, a határidõ számítására, a kérelemre, a közremûködõ hatóságra, az igazolási kérelemre, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentõt kell
érteni.
(2) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, vagy az 5. §
(2) bekezdés szerint személyesen kezdeményezhetõ.
(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével, valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetõk.

5. §

(1) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy
az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességû hatósághoz
(a továbbiakban: Hatóság) e törvény rendelkezéseinek megfelelõ bejelentést nyújtson be.
(2) A Hatóság minden, a bejelentést személyesen kezdeményezõ és ügyfélkapuval még nem rendelkezõ ügyfél számára
ingyenesen ügyfélkaput hoz létre.
(3) A bejelentõ az ügyfélkapu létesítéséhez saját elektronikus levélcíme helyett kézbesítési megbízottja elektronikus
levélcímét is megadhatja. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bejelentõ részére küldött elektronikus
küldeményeket a bejelentõ (egyéni vállalkozó) részére továbbítsa.
(4) Kézbesítési megbízott bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, vagy cselekvõképes természetes
személy lehet, ha a bejelentõ mellékeli a kézbesítési megbízott megbízására, illetve a megbízatás elfogadására
vonatkozó teljes bizonyító erejû magánokiratot vagy közokiratot.

6. §

(1) A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus ûrlapon (a továbbiakban: bejelentési ûrlap) kell megtenni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentõ családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét,
lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát,
b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a 3. §-ban meghatározott kizáró okok,
c) a fõtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint megjelölve,
d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
e) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott további adatokat és
nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
(2) A bejelentési ûrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentõ mely adatai és milyen célból kerülnek be
az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül melyek lesznek bárki számára megismerhetõ, nyilvános adatok.
(3) A székhely, telephely, fióktelep fogalmára a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §

(1) Ha a bejelentõ a bejelentési ûrlapot nem megfelelõen töltötte ki, errõl a tényrõl – a bejelentés hiányainak megjelölését
és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, illetve folytatásának jogkövetkezményeire
való figyelmeztetést tartalmazó – automatikus visszajelzést kap, amely tartalmazza a bejelentõ által kitöltött
bejelentési ûrlapot.
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(2) Ha a bejelentõ a bejelentési ûrlapot megfelelõen töltötte ki, a Hatóság haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül – a megállapításukhoz szükséges adatoknak az illetékes hatósághoz történõ továbbítását követõen – beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, és
ezt követõen az egyéni vállalkozónak a 11. §-ban meghatározott adatait haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja
a nyilvántartást vezetõ szervhez.
(3) A nyilvántartást vezetõ szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és errõl a nyilvántartási szám megküldésével
azonnal, elektronikus úton értesíti a Hatóságot, és egyidejûleg megküldi (átadja) a 9. §-ban meghatározott igazolást
a bejelentõ részére.
(4) Ha a bejelentõ a bejelentési ûrlapot megfelelõen töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezetõ szerv nem mérlegelheti a (2) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását.
(5) A nyilvántartást vezetõ szerv a 9. § szerinti igazolás megküldésével egyidejûleg a nyilvántartásba vételrõl értesíti az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt.
8. §

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói
tevékenység szünetelésének és megszûnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

9. §

A 7. § (3) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját,
b) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait,
c) az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit),
d) az egyéni vállalkozó fõtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
megjelölését,
e) az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány
10. §

(1) Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki. Az
igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a 11. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott adatait és
adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza.
(2) Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ adatokat igazolja.
(3) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhetõ.
(4) Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb
esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követõ munkanaptól számított öt munkanapon belül kézbesíteni kell.
(5) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása
11. §

(1) A nyilvántartást vezetõ szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történõ azonosítása, illetve más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele, a jogszabályoknak megfelelõ mûködés ellenõrzése érdekében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:
a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, értesítési címét, szükség
szerint a kézbesítési megbízott személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét és elektronikus levélcímét,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történõ felvétel napját,
c) az egyéni vállalkozó fõtevékenységét és tevékenységi köreit a 6. § (1) bekezdésének c) pontjának megfelelõen,
d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdõ- és zárónapját,
f) az egyéni vállalkozó adószámát, ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt
törölték, akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok megsemmisítése
vagy hatályon kívül helyezése tényét, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének napját,
g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
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h)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító
hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és
érvénytelenségének tényét, valamint
i) a törlés idõpontját és okát.
A nyilvántartást vezetõ szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásába kizárólag az e törvényben meghatározott esetben
jogosult adatokat bejegyezni, valamint a nyilvántartásból adatot törölni.
A Hatóság az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának idõtartama alatt lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében
ellenõrzi azt is, hogy az egyéni vállalkozó megfelel-e a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy nem áll-e valamely tevékenysége tekintetében foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A (3) bekezdésben foglaltak érdekében a Hatóság – a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl szóló törvényben az adatigényléshez elõírt adatok közlésével az arra elõírt feltételek szerint – az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására
való jogosultság fennállásának ellenõrzése céljából adatot igényelhet és vehet át a bûnügyi nyilvántartó szervtõl,
a bûnügyi nyilvántartó szerv pedig az adatigénylés alapján a Hatóság számára adatot továbbít arra a tényre vonatkozóan, hogy a bûnügyi nyilvántartásokban szerepel-e az egyéni vállalkozóra vonatkozó, a 3. § (2) bekezdés b) vagy
c) pontja szerinti kizáró okot megalapozó adat.
A (3) bekezdés szerinti ellenõrzés során a Hatóság az egyéni vállalkozó tevékenységi körének megjelölésével, a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl szóló törvényben meghatározott feltételek szerint, az egyéni vállalkozói tevékenység
folytatására való jogosultság fennállásának ellenõrzése céljából adatot igényelhet és vehet át a bûnügyi nyilvántartó
szervtõl, a bûnügyi nyilvántartó szerv pedig az adatigénylés alapján a Hatóság számára adatot továbbít arra a tényre
vonatkozóan, hogy az egyéni vállalkozó a megjelölt tevékenységi körre vonatkozóan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt áll-e.
A nyilvántartást vezetõ szerv az ellenõrzés során a (4) és (5) bekezdés szerint megismert tényre vonatkozó adatokat az
ellenõrzés befejezéséig – ha az ellenõrzés alapján hivatalból az egyéni vállalkozó tevékenység megtiltására irányuló eljárást indít, annak jogerõs befejezéséig – kezelheti.

12. §

(1) A nyilvántartást vezetõ szerv az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból intézkedik az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazásának felfüggesztése, törlése, a felfüggesztés megszüntetése, valamint e határozatok
megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése, továbbá a határozat jogerõre emelkedése napjának bejegyzésérõl.
(2) A nyilvántartást vezetõ szerv köteles az egyéni vállalkozók családi és utónevét, valamint a 11. § (1) bekezdés
b)–h) pontjában meghatározott adatokat, az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszûnése esetén
annak idõpontját – ha az egyéni cég alapítása miatt történt, akkor ennek tényét – a nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utónevét, valamint nyilvántartási számát a törlés tényének feltüntetésével naprakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthetõen az interneten folyamatosan hozzáférhetõvé tenni.

13. §

(1) A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásban szereplõ adatokat – a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggõ jog vagy tény igazolása céljából – az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszûnésétõl számított tíz évig kezeli.
(2) Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozó
a) a 12. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvános nyilvántartás)
nem szereplõ valamennyi adatát a bíróság a büntetõeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés végrehajtása,
továbbá polgári perben a tényállás megállapítása céljából,
b) a nyilvános nyilvántartásban nem szereplõ valamennyi adatát a rendõrség a bûncselekmények és szabálysértések
felderítése céljából,
c) a nyilvános nyilvántartásban nem szereplõ valamennyi adatát a nyomozó hatóság és az ügyészség büntetõeljárás
lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából.

14. §

(1) Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplõ adatainak megváltozását – ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is – a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített
elektronikus ûrlapon (a továbbiakban: változásbejelentési ûrlap) a Hatóságnak bejelenteni. A változásbejelentési ûrlapnak az egyéni vállalkozó családi és utónevét, nyilvántartási számát, valamint a megváltozott adatokat kell tartalmaznia. Az egyéni vállalkozó – választása alapján – az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges –
külön törvényben rögzített – további adatokat a változásbejelentési ûrlappal együtt elõterjesztve a Hatóság útján
juttathatja el az állami adóhatósághoz.
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(2) Igazolvánnyal rendelkezõ egyéni vállalkozó változás-bejelentésének – ha az az igazolványban szereplõ adatokat
érint – feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az igazolvány beérkezésének napján határozattal visszavonja, és határozatát közli a nyilvántartást
vezetõ szervvel is.
(3) Ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését követõen kíván külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységet folytatni, az (1) bekezdés szerinti változásbejelentési kötelezettségének az engedély iránti kérelem, illetve a bejelentés benyújtásával eleget tesz. Ebben az esetben az engedélyezõ,
illetve a bejelentést fogadó hatóság az engedély megadásáról, illetve a bejelentés alapján történõ nyilvántartásba
vételrõl szóló határozatát közli a Hatósággal.
(4) Ha az egyéni vállalkozó külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységét megszünteti,
az e törvény szerinti változásbejelentési kötelezettségét az engedélyezõ vagy a bejelentést fogadó hatóságnál is teljesítheti, amely a változásbejelentést haladéktalanul továbbítja a nyilvántartást vezetõ szervhez.
(5) Az adatváltozás bejelentésére és nyilvántartásba vételére a 6. §-t megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a visszaigazolás a 9. § a) és b) pontjában meghatározott, valamint az adatváltozással érintett adatokat tartalmazza.
(6) A tevékenységet engedélyezõ vagy ellenõrzõ hatóság közli a tevékenység gyakorlását megtiltó végrehajtható határozatát a Hatósággal és a nyilvántartást vezetõ szervvel. A nyilvántartást vezetõ szerv a határozat alapján az adott tevékenységet hivatalból törli a nyilvántartásból.

Az egyéni vállalkozói tevékenység
15. §

(1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységébõl eredõ kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.
(2) Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti.
(3) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági
engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

16. §

(1) Az egyéni vállalkozó közremûködõként alkalmazottat, külön jogszabályban meghatározott bedolgozót, segítõ családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat.
(2) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott
képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérõ rendelkezése
hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közremûködõ, általa határozatlan idõre
foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az elõírt képesítéssel rendelkezik.
(3) Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó elõírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell.
(4) Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és
nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.

17. §

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével
örököse, illetve az egyéni vállalkozó cselekvõképtelenségét vagy cselekvõképességének korlátozását kimondó
bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselõje az egyéni vállalkozói
tevékenységet folytathatja, ha egyéni vállalkozói tevékenységét az e törvényben meghatározottak szerint bejelenti.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése
18. §

(1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti.
A szünetelés bejelentésére az e §-ban meghatározott eltérésekkel az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésnek
bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(2) Ha az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles ezt a Hatóságnál az e célra
rendszeresített elektronikus ûrlapon, nyilvántartási száma feltüntetésével bejelenteni. Ha a bejelentõ az ûrlapot megfelelõen töltötte ki, a Hatóság a szünetelésrõl azonnal, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet, aki
a szünetelés tényét az egyéni vállalkozók nyilvántartásába hivatalból bejegyzi. A nyilvántartást vezetõ szerv a szünetelésrõl haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt.
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(3) A szünetelés bejelentését követõen, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem
végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötõdõ új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követõen esedékessé váló
fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.
(4) Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét az e célra rendszeresített elektronikus ûrlapon
benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével bármikor folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására elõírt feltételeknek továbbra is megfelel. Ha a bejelentõ az ûrlapot megfelelõen töltötte ki, a Hatóság a szünetelés megszüntetésérõl
haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet, az adóhatóságot és a Központi Statisztikai
Hivatalt.
(5) Az értesítés alapján a nyilvántartást vezetõ szerv a szünetelés tényét hivatalból törli az egyéni vállalkozók
nyilvántartásából.
(6) Igazolvánnyal rendelkezõ egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az igazolvány beérkezésének
napján határozattal visszavonja, és határozatát közli a nyilvántartást vezetõ szervvel is.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszûnése
19. §

(1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszûnik
a) ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését – az erre rendszeresített elektronikus
ûrlapon – a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napján,
b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyzõ határozat jogerõre emelkedésének napját
megelõzõ napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az
átruházás napján,
c) az egyéni vállalkozó halála napján,
d) az egyéni vállalkozó cselekvõképességének korlátozását vagy cselekvõképtelenségét kimondó bírósági határozat
jogerõre emelkedésének a napján,
e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerõre emelkedésének
napján.
(2) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,
b) ha a szünetelés kezdõnapját követõen öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,
c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerûen,
(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozatának végrehajthatóvá válásáról a Hatóság haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet, amely az értesítés alapján az egyéni
vállalkozót a nyilvántartásból hivatalból törli.
(4) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszûnése alapjául szolgáló tényrõl
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, az egyéni vállalkozó cselekvõképtelenné vagy korlátozottan
cselekvõképessé válása, illetve halála esetén a Hatóság,
b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az adóhatóság,
c) egyéni cég alapítása esetén az egyéni cég székhelye szerint illetékes cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság)
elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet.
(5) A nyilvántartást vezetõ szerv azt az egyéni vállalkozót, amelynek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszûnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszûnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból. A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásból való törlésrõl és annak idõpontjáról haladéktalanul,
elektronikus úton tájékoztatja az adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt.
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II. FEJEZET
AZ EGYÉNI CÉG
20. §

(1) Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplõ természetes személy által alapított, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ jogalany, amely a cégnyilvántartásba történõ bejegyzéssel jön létre.
(2) Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerzõdést köthet, pert indíthat és perelhetõ.
(3) Az egyéni cég a Ctv. hatálya alá tartozik, amelynek rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(4) Az egyéni cégnek – az e törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes
személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.
(5) Ahol az egyéni cégre alkalmazandó más jogszabály legfõbb szervet említ, azon az egyéni cég tagját kell érteni.
(6) Az egyéni cégre és tagjára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságról szóló törvénynek
a gazdasági társaságok közös szabályairól szóló rendelkezéseit, valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

Az egyéni cég alapítása
21. §

(1) Az egyéni cég alapításához közjegyzõ által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt
alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia.
(2) Az alapító okirat a Ctv. mellékletét képezõ szerzõdésminta megfelelõ kitöltésével is elkészíthetõ. Ebben az esetben az
alapító okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerzõdésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. A szerzõdésmintával
készült alapító okiratra az (1) bekezdést alkalmazni kell.
(3) Az alapító okirat az egyéni cég mûködésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag e törvény, illetve más
jogszabályok keretei között szabadon állapíthatja meg, e törvény rendelkezéseitõl azonban csak akkor térhet el, ha ezt
a törvény megengedi.
(4) Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltetõ egyéni vállalkozó a szünetelés idõtartama alatt.

22. §

(1) Az alapító okiratban meg kell határozni:
a) az egyéni cég cégnevét és székhelyét,
b) az egyéni cég alapítóját családi és utóneve, anyja neve, lakóhelye és egyéni vállalkozói nyilvántartási száma
feltüntetésével,
c) az egyéni cég azon tevékenységeit, amelyeket a cégjegyzékben szerepeltetni kíván,
d) az egyéni cég jegyzett tõkéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, valamint a jegyzett tõke rendelkezésre
bocsátásának módját és idejét,
e) a tag korlátlan vagy korlátozott felelõsségét, korlátozott felelõsség esetén annak mértékét (a pótbefizetés
összegét),
f) az egyéni cég mûködésének idõtartamát, ha azt határozott idõre alapítják,
g) ha az egyéni cég könyvvizsgálót jelöl ki, a könyvvizsgáló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét),
h) az osztalékelõleg fizetésének lehetõségét.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során – a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül –
minden olyan tevékenység megjelölhetõ, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. Az egyéni cég – az alapító okiratban meghatározott tevékenységen belül – bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak – fõtevékenységként vagy más tevékenységként – bejelent.
(3) Ha az alapító okirat az egyéni cég idõtartamáról nem rendelkezik, az egyéni cég mûködése idõtartamát határozatlan
idejûnek kell tekinteni.

23. §

(1) Az egyéni cég jogerõs cégbejegyzéséig az alapító okirat érvénytelenségére a Ptk. a szerzõdés érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogerõs cégbejegyzés után az alapító okirat megtámadására nincs mód, és
a semmisség megállapításának is csak a Ctv.-ben szabályozott perben, a (2) bekezdésben meghatározott semmisségi
okokból van helye.
(2) A jogerõs cégbejegyzés után az alapító okirat semmisségét csak az alábbi okokból lehet megállapítani:
a) az alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésére vagy közjegyzõi okiratba foglalására nem került sor,
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b)

az alapító okirat nem tartalmazza az egyéni cég cégnevét, tevékenységét (tevékenységeit), jegyzett tõkéjét,
továbbá a tag vagyoni betétjének mértékét és felelõsségének megjelölését,
c) az egyéni cég tevékenységi köre jogszabályba ütközik,
d) az alapító nem volt egyéni vállalkozó,
e) az alapító cselekvõképtelen volt.
(3) Ha a bíróság a (2) bekezdés alapján az alapító okirat érvénytelenségét megállapítja, felhívja a tagot – amennyiben ez lehetséges – az érvénytelenség kiküszöbölésére. Ha erre nincs mód, a bíróság az alapító okiratot a határozatában megjelölt idõpontig hatályossá nyilvánítja, és szükség esetén felhívja a cégbíróságot törvényességi felügyeleti eljárás
lefolytatására.
(4) A jogerõs cégbejegyzést követõen az alapító okirat érvénytelenségének megállapítása nem érinti azon kötelezettségek fennállását, amelyek az egyéni cég terhére vagy javára az érvénytelenség megállapításáig keletkeztek.
24. §

(1) Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül – bejegyzés és közzététel végett – be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés
napján jön létre.
(2) Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint.
(3) Az egyéni cégre, valamint az egyéni cég tagjára vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képezõ jogok, tények és adatok
nyilvánosak.
(4) Az egyéni cég alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben elõírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elektronikus úton köteles eleget tenni.
(5) A tag korlátlanul felel az egyéni céggel szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény
valótlanságából, illetve a bejelentés késedelmébõl vagy elmulasztásából származnak.

25. §

(1) Egyéni cég átalakulással, valamint nem üzletszerû gazdasági tevékenységre nem hozható létre.
(2) Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzés napját megelõzõen nem kezdheti meg mûködését.

Az egyéni cég vagyona és felelõssége
26. §

(1) Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tõkével alakul.
(2) Ha az egyéni cég jegyzett tõkéje a kettõszázezer forintot meghaladja, a jegyzett tõke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékérõl az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik.
(3) Ha az egyéni cég jegyzett tõkéje a kettõszázezer forintot nem haladja meg, a jegyzett tõke csak pénzbeli hozzájárulás
lehet.
(4) A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.

27. §

(1) A tag az egyéni cég tõkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelõsséget vállalhat, errõl, valamint korlátolt felelõsség választása esetén annak mértékérõl az egyéni cég alapító
okiratában a (3) bekezdésben meghatározottak szerint köteles nyilatkozni.
(2) Korlátlan mögöttes felelõsség esetén az egyéni cég kötelezettségeiért elsõsorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha
az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel.
(3) Korlátolt mögöttes felelõsség esetén az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, amelynek erejéig
az egyéni cég tartozásaiért az alapító saját vagyonával felel. Ha az egyéni cég vagyona a tartozások kielégítését nem fedezi, a tag a pótbefizetésbõl szükséges összeget köteles az egyéni cég rendelkezésére bocsátani.
(4) A korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelõs
tag.
(5) A korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég esetén az egyéni cég elnevezést (vagy annak ec. rövidítését),
a korlátolt mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég esetén a korlátolt felelõsségû egyéni cég elnevezést (vagy annak kfc. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni.
(6) Ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szûnik meg, a jogosultság megszûnéséig az egyéni vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég
korlátlanul és egyetemlegesen felel.
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28. §

A tag a felelõsség módját, annak mértékét az egyéni cég mûködése során az alapító okirat megfelelõ módosításának
benyújtásával megváltoztathatja. Ha ennek során az egyéni cég tagjának addigi korlátlan felelõssége korlátolttá válik,
a tag a felelõssége korlátozásáig az egyéni cég által vállalt kötelezettségek teljesítéséért teljes vagyonával, korlátlan
felelõsséggel tartozik. Ha a korlátolt felelõsségû egyéni cég felelõssége korlátlanná válik, a felelõsség megváltozását
követõen a tag az egyéni cég által vállalt kötelezettségek teljesítéséért teljes vagyonával, korlátlanul felel.

29. §

Az egyéni cég tõkéjébõl a tag javára – a tagsági jogviszonyra figyelemmel – kifizetést a gazdasági társaságokról szóló
törvény a korlátolt felelõsségû társaságokra vonatkozó szabályai szerint lehet teljesíteni.

Az egyéni cég mûködése
30. §

(1) Az egyéni cég tagja dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az egyéni cégre vonatkozó jogszabály a legfõbb szerv hatáskörébe utal.
(2) Az egyéni cég ügyvezetését vezetõ tisztségviselõ vagy az egyéni cégben fennálló tagsági jogviszony keretében a tag
látja el.
(3) Ha az egyéni cég ügyvezetését a tag látja el, a céget a tag képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok elõtt. Ebben az esetben az egyéni céget a tag írásban cégjegyzés útján képviseli
(4) A tag az egyéni cég ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltõ személytõl általában elvárható gondossággal, az egyéni
cég érdekeinek elsõdlegessége alapján köteles ellátni.
(5) Az egyéni cég fizetésképtelenségével fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen, a tag ügyvezetési feladatait a társaság hitelezõi érdekeinek elsõdlegessége alapján köteles ellátni.
(6) Ha az egyéni cég tagja az alapításkor nem felelt meg az egyéni vállalkozóra vonatkozó követelményeknek, úgy kell tekinteni, hogy a mûködése során nem tartja be a szervezetére és mûködésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
(7) Egyéni cég vagyoni betétje kizárólag egyéni vállalkozóra ruházható át.

31. §

(1) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági
engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, az egyéni cég e tevékenységét csak az
engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.
(2) Ha az egyéni vállalkozónak hatósági engedély kiadása iránti kérelemre indított eljárása van folyamatban és az egyéni
cég alapításának elhatározását az engedélyt kiadó hatóságnak bejelenti, a hatósági engedély jogosultja az egyéni cég
lesz, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel meg.
(3) Ha a hatósági engedélyre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, az egyéni vállalkozó számára az egyéni cég
alapítását megelõzõen kiadott hatósági engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve, ha a hatósági engedély
feltételeinek az egyéni cég nem felel meg.
(4) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég csak akkor folytathat, ha tagja a jogszabályokban meghatározott
képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérõ rendelkezése
hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek
a tag nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közremûködõ, az egyéni cég által
határozatlan idõre foglalkoztatott személyek az elõírt képesítéssel rendelkeznek.

32. §

(1) A tag halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse (örökösei), illetve a tag cselekvõképtelenségét vagy cselekvõképességének korlátozását kimondó bírósági határozat esetén a tag nevében és javára eljárva törvényes képviselõje az egyéni cég tagjává válhat, feltéve, hogy e törvényben meghatározott valamennyi
feltételnek megfelel és ezt a szándékát a cégbíróságnak az ok bekövetkeztétõl számított harminc napon belül
bejelenti.
(2) Ha a tagnak több örököse van, az örökösök, legfeljebb három hónapig valamennyien a cég tagjává válhatnak, feltéve,
hogy az (1) bekezdés szerinti bejelentésben azt is meghatározzák, hogy ki látja el azon feladatokat, amelyeket az egyéni cégre alkalmazandó szabály a vezetõ tisztségviselõ vagy a képviselõ számára ír elõ.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott három hónapos határidõ
a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától,
b) hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkezõ hagyatékátadó végzés jogerõre
emelkedésének napjától,
c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerõre emelkedése napjától
számítandó.
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Az egyéni cég átalakulása és megszûnése
33. §

(1) Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át.
(2) Az átalakulás során az egyéni cég köteles a számvitelrõl szóló törvény átalakulásra vonatkozó elõírásait megfelelõen
alkalmazni.

34. §

(1) Az egyéni cég megszûnik, ha:
a) az alapító okiratban meghatározott idõtartam eltelt vagy más megszûnési feltétel megvalósult,
b) elhatározza jogutód nélküli megszûnését,
c) elhatározza jogutódlással történõ megszûnését (átalakulását),
d) a cégbíróság megszûntnek nyilvánítja,
e) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
f) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
(2) Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás és a csõdeljárás szabályait alkalmazni kell.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
35. §

(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.
(2) Az 1–34., 37–72., 74–75. §, a 76. § (1)–(15) bekezdése, a 77–85. §, a 87. § (1)–(3), valamint a 87. § (5)–(12) bekezdése és
a 88–93. § 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 87. § (4) bekezdése 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) A 76. § (16) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 40–75. §, a 76. § (1)–(15) bekezdése, a 77–86., a 87. § (1)–(3) és (5)–(12) bekezdése, és a 88–94. § 2010. január 2-án hatályát veszti.
(6) A 76. § (16) bekezdése 2015. január 2-án hatályát veszti.
(7) A 87. § (4) bekezdése 2010. szeptember 2-án hatályát veszti.
(8) Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2010. január 2-án hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
36. §

(1) E törvény 1–19. §-a a belsõ piaci szolgáltatásokról szól 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi
Irányelv átültetését szolgálja.
(2) E törvény 87. § (2) és (4) bekezdése a 77/91/EGK tanácsi irányelvnek a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságok alapítása, valamint tõkéjük megtartása és átalakítása tekintetében történõ módosításáról szóló, 2006. szeptember 6-i
2006/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

Átmeneti rendelkezések
37. §

(1) Az egyéni vállalkozók e törvény hatálybalépését megelõzõ nyilvántartásának az e törvény alapján kezelendõ adatait
a nyilvántartást vezetõ szerv köteles nyolc napon belül az új nyilvántartás számára átadni, egyidejûleg az egyéni vállalkozók korábbi nyilvántartásának adatait köteles törölni.
(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt egyéni vállalkozást folytatóktól e törvény hatálybalépése miatt adatszolgáltatás
nem kérhetõ.
(3) Az e törvény hatálybalépése elõtt kiadott egyéni vállalkozói igazolványok e törvény hatálybalépése után is visszavonásukig érvényesek, figyelemmel a 14. §-ban meghatározott rendelkezésekre.
(4) Az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozását 1990. április 1-je elõtt kisiparosként vagy magánkereskedõként alapította és
azóta folyamatosan folytatta egyéni vállalkozói tevékenységét, és e tevékenységét személyesen gyakorolja, a „kisiparos”, illetve a „magánkereskedõ”, a mestervizsgával rendelkezõ egyéni vállalkozó pedig a „mester” megnevezést
használhatja.
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(1) A cégjegyzékbe egyéni cégként már bejegyzett egyéni vállalkozók e törvény hatálybalépését követõ hat hónapon
belül kötelesek a létesítõ okiratuk e törvénynek megfelelõ módosításával az egyéni cég az e törvény rendelkezéseinek
megfelelõ mûködését megvalósítani vagy az egyéni cég megszûnésrõl határozni és azt a cégbíróságnak bejelenteni.
A határidõ eredménytelen elteltét követõen a cégbíróság a céget megszûntnek nyilvánítja. A végzés ellen
jogorvoslatnak nincs helye. Az e törvény hatálybalépésekor egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozók gazdasági
társággá nem alakulhatnak át. Az e törvény hatálybalépésekor egyéni cégként bejegyzett cégek megszüntetése az
egyéni vállalkozói jogviszony fennállását nem érinti.
(2) A cégjegyzékbe e törvény hatálybalépésekor már bejegyzett egyéni cégekre az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséig
e törvény rendelkezései egyebekben nem alkalmazhatók.

Felhatalmazások
39. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben jelölje ki az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
ügyekben eljáró hatóságot és az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervet.
(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy – az adópolitikáért és a közigazgatási informatikáért
felelõs miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésével,
szünetelésével, változás-bejelentésével és megszüntetésével kapcsolatos ûrlapok tartalmát.
(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy – a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben – rendeletben állapítsa meg az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának, kiadásának, pótlásának,
cseréjének, bevonásának, visszavonásának, érvénytelenségének szabályait.

Módosító rendelkezések
40. §

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontjában a „továbbá az egyéni vállalkozó” szövegrész
helyébe „az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó” szöveg lép.

41. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 41. pontjában „a vállalkozói igazolványban” szövegrész helyébe
„az egyéni vállalkozók nyilvántartásában” szöveg lép.

42. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XVII. 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 10 000 forint. A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok
változása miatti igazolványcseréért – a módosítások számára tekintet nélkül – 3000 forint illetéket kell fizetni.
Illetékmentes a módosítás, ha arra a vállalkozói igazolványban feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy
önkormányzati döntés alapján történõ megváltoztatása miatt kerül sor. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett
vállalkozói igazolvány pótlása iránti eljárás illetéke 5000 forint.”

43. §

(1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)
a) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában „a magánnyugdíjpénztár, az egyesülés,” szövegrész helyébe
a „a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés,” szövegrész lép,
b) 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „részvénytársaságnál az igazgatóság vagy az alapszabályban az
ügyvezetésre feljogosított személy(ek), ügyvédi irodánál, közjegyzõi irodánál, szabadalmi ügyvivõi irodánál az
iroda vezetõje,” szövegrész helyébe a „részvénytársaságnál az igazgatóság vagy az alapszabályban az
ügyvezetésre feljogosított személy(ek), egyéni cégnél a cégtulajdonos, ügyvédi irodánál, közjegyzõi irodánál,
szabadalmi ügyvivõi irodánál az iroda vezetõje,” szövegrész lép,
c) 9. §-ának (10) bekezdésében az „(egyszemélyes társaság esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás
magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû vállalkozás)” szövegrész helyébe az „(egyszemélyes társaság
és egyéni cég esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû
vállalkozás)” szövegrész lép,
d) 11. §-ának (7) bekezdésében a „legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezõ tagja
(részvényese)” szövegrész helyébe a „legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezõ tagja
(részvényese) – egyéni cég esetén a tag – ” szövegrész lép,
e) 16. §-ának (2) bekezdésében a „legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezõ – tulajdonosa”
szövegrész helyébe a „legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezõ – tulajdonosa (egyéni cég
esetén a tag)” szövegrész lép,
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f)

21/B. §-ában az „az adós legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezõ tulajdonosa” szövegrész
helyébe „az adós legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezõ tulajdonosa (egyéni cég esetén
a tag)” szövegrész lép,
g) 33. §-ának (2) bekezdésében az „(egyszemélyes társaság esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás
magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû vállalkozás)” szövegrész helyébe az „(egyszemélyes társaság
és egyéni cég esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû
vállalkozás)” szövegrész lép,
h) 33/A. §-ának (1) bekezdésében az „(egyszemélyes társaság esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás
magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû vállalkozás)” szövegrész helyébe az „(egyszemélyes társaság
és egyén cég esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû
vállalkozás)” szövegrész lép,
i) 36. §-ának (1) bekezdésében az „(egyszemélyes társaság esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás
magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû vállalkozás)” szövegrész helyébe az „(egyszemélyes társaság
és egyéni cég esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû
vállalkozás)” szövegrész lép,
j) 63. §-ának (2) bekezdésében az „egyszemélyes gazdasági társaság felszámolása esetében” szövegrész helyébe
„egyszemélyes gazdasági társaság, továbbá az egyéni cég felszámolása esetében” szövegrész lép,
k) 63/B. §-ának (6) bekezdésében az „(egyszemélyes társaság esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás
magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû vállalkozás)” szövegrész helyébe az „(egyszemélyes társaság
és egyéni cég esetén a tag, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû
vállalkozás)” szövegrész lép.
(2) A Cstv. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 7. § szerinti kérelem benyújtásához – ha azt az adós nyújtja be – az adós gazdálkodó szervezet alapítói (tagsági)
jogait gyakorló legfõbb szerv elõzetes egyetértése szükséges. Egyéni cég esetében a kérelmet a cégtulajdonos saját
döntése alapján nyújthatja be. A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat, az Mt. 18. §-ában meghatározott
szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) tájékoztatni kell.”
44. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés
e) pontjában az „azt a személyt is, aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, valamint aki gazdasági társaság”
szövegrész helyébe „az egyéni vállalkozót, valamint azt a személyt, aki gazdasági társaság vagy egyéni cég” szöveg lép.

45. §

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 72. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E törvény alkalmazása során munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendõ különösen a bedolgozói
munkaviszony és a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti
tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerzõdésen alapuló, valamint a személyes közremûködéssel járó
gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, valamint az ügyvédi és az egyéni
vállalkozói tevékenység.”

46. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A szakmai gyakorlat]
„b) munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így különösen vállalkozási és megbízási szerzõdésen alapuló
jogviszonyban, személyes közremûködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági viszonyban, egyéni cég
személyesen közremûködõ tagjaként, továbbá ügyvédi és egyéni vállalkozói tevékenység”
[során szerezhetõ meg. Az a)–b) pont szerinti, több jogviszonyban megszerzett szakmai gyakorlat idõtartamát össze kell
számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap felel meg.]

47. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének mc)–md) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában fenntartó:]
„mc) az egyéni vállalkozó,
md) az ma)–mb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyû jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság és egyéni cég,”
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(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetõ megszûntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni
vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszûnt, az õstermelõi igazolványt visszaadták vagy
visszavonták, illetõleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékbõl.”
(3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az ellátási szerzõdésnek tartalmaznia kell]
„a) az egyházi, állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;”
(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „vállalkozói igazolvány” szövegrész helyébe a „vállalkozói nyilvántartás bárki számára nyilvános” szöveg lép.
48. §

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében a „valamint egyéni vállalkozások”
szövegrész helyébe az „egyéni cégek, valamint egyéni vállalkozók” szöveg lép.

49. §

(1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a statisztikai számjel megállapítása céljából történõ bejelentkezésnek az alábbiak
szerint tesznek eleget:]
„a) egyéni vállalkozói tevékenység esetében a tevékenység megkezdésérõl szóló bejelentés az illetékes hatósághoz
történõ benyújtásával;”
(2) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, illetve a cégbíróság az erre a célra
szolgáló számítógépes rendszer útján közli a KSH-val a statisztikai számjel megállapításához szükséges, az egyéni
vállalkozói tevékenység bejelentése, illetve a cégbejegyzés érdekében kitöltött nyomtatványon rendelkezésre álló
adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét (székhelyét) és ezen túlmenõen a fõtevékenységét is.”

50. §

A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény 2. § (1) bekezdésében
a „gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságokra, egyéni cégekre és
egyéni vállalkozókra” szöveg, a 43. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók” szövegrész
helyébe a „gazdasági társaságok, egyéni cégek és egyéni vállalkozók” szöveg lép.

51. §

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 15. § (4) bekezdésében az „egyéni vállalkozó” szövegrész helyébe az
„egyéni cég, egyéni vállalkozó” szöveg lép.

52. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 39. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szerzõdés akkor is megszûnik, ha]
„b) a bérlõnek a helyiségben végzett egyéni vállalkozói tevékenysége megszûnt.”
(2) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40. § (1) Az egyéni vállalkozó bérlõ halála esetén a bérleti jogot csak az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában
vagy annak egyetértésével örököse jogosult folytatni, feltéve, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az
egyéni vállalkozóról szóló törvény rendelkezései szerint bejelentette.
(2) Nem egyéni vállalkozói tevékenység esetén csak a 21. § (2) bekezdésében felsorolt személyek jogosultak a bérleti
jogot folytatni, ha a helyiséget továbbra is arra a célra használják, mint a bérlõ.”
(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a bérlõ külön jogszabályokban meghatározottak szerint gazdasági társaságot, egyéni céget vagy szövetkezetet
alapít vagy átalakulással létrehoz, a gazdasági társaság, az egyéni cég illetõleg a szövetkezet a jogutód.”

53. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 25. § (1) bekezdésében az „illetõleg egyéni vállalkozók” szövegrész
helyébe az „egyéni cégek, illetõleg egyéni vállalkozók”, 42. § (3) bekezdésében az „illetõleg egyéni vállalkozó”
szövegrész helyébe az „egyéni cég, illetõleg egyéni vállalkozó” szöveg lép.
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54. §

(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 5. pontjában az „egyéni vállalkozó” szövegrész helyébe az
„egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított)” szöveg lép.
(2) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 8. pontjában az „egyéni vállalkozót” szövegrész helyébe az
„egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított)” szöveg lép.

55. §

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 2. § (3) bekezdésében a „gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók” szövegrész helyébe
a „gazdasági társaságok, egyéni cégek és egyéni vállalkozók” szöveg lép.

56. §

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 8/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a mezõgazdasági igazgatási szerv az ellenõrzés során az összes körülmény alapos mérlegelése alapján
megállapítja, hogy a tulajdonos
a) nem tartotta be a 8/A. § (5) bekezdésében vállalt kötelezettségeket,
b) egyéni vállalkozói tevékenysége vagy az önfoglalkoztatói minõsége megszûnt,
c) jogszerû és folyamatos Magyarországon való tartózkodása bármely okból megszûnt,
felhívja a tulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és határidõ megállapításával írásban felszólítja a jogszerû állapot
helyreállítására. Ha a felszólítás az adott határidõ elteltével eredménytelen, a mezõgazdasági igazgatási szerv
a tulajdonosra bírságot szab ki, amely a termõföld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának
megfelelõ forintösszeg.”

57. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célra
a) természetes személy esetében
aa) természetes személyazonosító adatok,
ab) lakcím;
b) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég esetében
ba) cég neve, cégjegyzék száma, törzsszáma (adószámának elsõ nyolc számjegye) statisztikai tevékenységének kódja,
bb) székhely településazonosító törzsszámmal, illetve telephelyei településazonosító törzsszámmal;
c) egyéni vállalkozó esetében
ca) neve,
cb) egyéni vállalkozói igazolvány kiállítója és száma, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám,
cc) székhely településazonosító törzsszámmal, illetve telephelyei településazonosító törzsszámmal;
d) az a)–c) pont esetében
da) környezet használatára vonatkozó határozatok rendelkezései,
db) a környezet használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatások
szerinti adatok
tarthatók nyilván.”
(2) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § (5) és (6) bekezdésében a „gazdasági
társaság” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság és egyéni cég” szöveg lép.

58. §

A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 20. § (2) bekezdésének f) pontjában az „egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvényben meghatározott”
szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározott” szöveg lép.

59. §

A tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 41. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság az 1. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésérõl, az egyéni vállalkozó tevékenységi
körének megváltozásáról, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlására való jog megszûnésérõl értesíti az
illetékes területi kamarát.”

40150

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 161. szám

60. §

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 8. § (4) bekezdésében a „gazdasági
társaság és egyéni vállalkozó” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó” szöveg, 43. §
(1) bekezdés a) pontjában a „gazdasági társaság esetén” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság és egyéni cég
esetén” szöveg, II. számú mellékletének III.23. pontjában a „gazdasági társaság és az egyéni vállalkozás” szövegrész
helyébe a „gazdasági társaság, az egyéni cég és az egyéni vállalkozó” szöveg, II. számú mellékletének V.4. pontjában
a „gazdasági társaság,” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság, az egyéni cég” szöveg, 3. számú mellékletének
II.2.1. c) pontjában az „igazolvány szám” szövegrész helyébe a „nyilvántartási szám” szöveg lép.

61. §

(1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § sc)–sd) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában fenntartó]
„sc) az egyéni vállalkozó,
sd) az sa)–sb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyû jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság és egyéni cég,”
(2) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külön törvényben meghatározottak szerint normatív hozzájárulásra jogosult a jogerõs mûködési engedéllyel
gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõ, közfeladatot ellátó egyházi és – külön
törvényben meghatározott – nem állami fenntartó.”
(3) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § v) pontjában a „társasága,” szövegrész helyébe a „szervezete,” szövegrész, 98. § (1) bekezdésében a „természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „személy vagy szervezet” szöveg lép.

62. §

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (1) bekezdésének a) pontjában az
„egyéni vállalkozó” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó, egyéni cég” szöveg lép.

63. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 32. § (4) bekezdésének c) pontjában a „betéti
társaságnak, illetve” szövegrész helyébe a „betéti társaságnak, egyéni cégnek, illetve” szöveg lép.

64. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § d) pontjában a „társas vállalkozás tagjaként” szövegrész
helyébe a „társas vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként” szöveg lép.

65. §

(1) A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben meghatározott követelményeket]
„c) az egyéni cég tagjának”
[kell igazolnia.]
(2) A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 29. § (1) bekezdésében az „egyéni vállalkozó, illetõleg”
szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó, egyéni cég, illetõleg” szöveg, 29. § (2) bekezdésében az „egyéni vállalkozó, illetõleg” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, illetõleg”, 33. § (1) bekezdésében az „akkor megfelelõ, ha” szövegrész helyébe az „akkor megfelelõ, ha az egyéni cég,” szöveg lép.

66. §

Az általános mezõgazdasági összeírásról szóló 1999. évi XLVI. törvény 3. § (1) bekezdés ac) pontjában az „egyéni
vállalkozásokra” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozókra és az egyéni cégekre” szöveg lép.

67. §

(1) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kamarai közfeladatok ellátása, valamint a 31. § (1) bekezdés szerinti névjegyzék vezetése érdekében
a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közremûködõ szolgálat, illetve az egyéni vállalkozóik
nyilvántartását vezetõ szerv – a hálózat használatával kapcsolatos kiadások megtérítése mellett – elektronikus úton
hozzáférést biztosít az országos kamarák számára a Ctv.-ben, illetve az egyéni vállalkozásról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatokhoz.”
(2) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2. § a) pontjában a „gazdasági társaság,” szövegrész helyébe
a „gazdasági társaság, az egyéni cég,” szöveg, 8. § (4) bekezdésének a) pontjában a „vállalkozónak megszûnik a vállalkozás
gyakorlására való joga” szövegrész helyébe a „vállalkozási tevékenység megszûnik” szöveg, a 10. § (1) bekezdésének
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h) pontjában „a jegyzõnél a vállalkozói igazolvány visszavonását” szövegrész helyébe „az adóhatóságnál az egyéni
vállalkozói tevékenység megszüntetését” szöveg lép.
68. §

(1) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra, a polgári jogi társaságra, az építõközösségre, továbbá
a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére.”
(2) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 2/A. § (1) bekezdésében a „(közkereseti társaság, betéti társaság)” szövegrész
helyébe a „(közkereseti társaság, betéti társaság) és korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cégre” szöveg,
2/A. § (2) és (5) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, valamint korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég” szöveg, 2/A. § (3) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra” szövegrész helyébe a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, valamint korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cégre” szöveg, a 2/A. § (4) bekezdésben a „jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságnak” szövegrész helyébe a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, valamint korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cégnek” szöveg, 9. § (6) bekezdésében a „jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint korlátlan
mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég” szöveg, 9. § (7) bekezdésében a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe
a „gazdasági társaság és az egyéni cég” szöveg lép.

69. §

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (2) bekezdésének d) 1. alpontjában
a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
egyéni cég” szöveg lép.

70. §

(1) A devizakorlátozások megszüntetésérõl, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 2. § 1. b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. devizabelföldi:]
„b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van – az e § 2. pontjának d) és f) alpontjában foglalt
kivételekkel –, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi
vállalkozása (egyéni vállalkozó és az önfoglalkoztató);”
(2) A devizakorlátozások megszüntetésérõl, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 2. § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. vállalkozás: a gazdasági társaság, az egyéni cég, a szövetkezet, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv,
az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe,
a befektetési alap, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyezõpénztár, a vízgazdálkodási
társulat, az erdõbirtokossági társulat, továbbá az egyéni vállalkozó, a külföldi állampolgár önálló vállalkozása (egyéni
vállalkozó és az önfoglalkoztató), valamint a nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében külkereskedelmi
tevékenységet folytató természetes személy, az ügyvéd, az ügyvédi iroda, a közjegyzõ, az egyéni szabadalmi ügyvivõ
és szabadalmi iroda, a végrehajtói iroda;”

71. §

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 60/B. § (2) bekezdésének b) pontjában
az „igazolványának” szövegrész helyébe a „tevékenység bejelentésérõl az egyéni vállalkozóról szóló törvényben
meghatározott igazolásának” szöveg lép.

72. §

(1) A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény hatálya – a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed]
„b) a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységükkel kapcsolatosan
ba) a közoktatási intézményekre,
bb) a felsõoktatási intézményekre,
bc) a felnõttképzést folytató költségvetési szervekre,
bd) a központi képzõhelyekre,
be) a közhasznú társaságokra, egyesületekre, köztestületekre, alapítványokra, közalapítványokra,
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bf) az egyéb jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra,
valamint ezek felnõttképzési tevékenység folytatására létrehozott társulásaira, továbbá
bg) a Magyar Köztársaság területén felnõttképzési tevékenységet folytató 3/C. § (1)–(3) bekezdés szerinti külföldi
szolgáltatókra.”
(2) A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 26. § (2) bekezdésének b) pontjában a „cégjegyzékszámát vagy egyéni
vállalkozói igazolvány” szövegrész helyébe a „cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási” szöveg lép.
73. §

(1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdés 30. b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[(1) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában
30. devizabelföldi:]
„b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi
vállalkozását (egyéni vállalkozót és az önfoglalkoztatót) is,”
(2) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 131. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„131. vállalkozás: az üzletszerû gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, egyéni cég, a fióktelep és az egyéni vállalkozó. Kétség esetén a vállalkozásjelleget vélelmezni kell,”
(3) A Tpt. 68. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem kell nyilvános vételi ajánlatot tenni, ha a befolyást szerzõ a részvényeket vele egy csoportba tartozó
vállalkozástól szerzi meg.”
(4) A Tpt. 73/A. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A céltársaság igazgatósága az e §-ban szabályozott különleges eljárása során a céltársaság hosszú távú üzleti,
stratégiai jelentõségû céljainak figyelembevételével köteles eljárni.”
(5) A Tpt. 4. számú mellékletének c) 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A helyi önkormányzatok által készített tájékoztatónak legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:
c) Az önkormányzat bemutatása]
„7. a helyileg bejegyzett vállalkozások száma szakmánkénti megoszlásban,”

74. §

(1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése a következõ új j) ponttal egészül ki:
[(2) Az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenység végzésére, illetve az abban történõ közremûködésre
– a rendelkezésre álló lehetõségek között – az alábbi jogviszonyok keretében jogosult]
„j) egyéni cég tagjaként.”
(2) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként is folytatható. A szabadfoglalkozásra
jogosult egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásban – bárki számára ingyenesen és
elektronikusan is elérhetõen – fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó által folytatható egészségügyi tevékenységet, és
azt, hogy kizárólag szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységre jogosult.
(5) A szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóként nem mûködhet, és kizárólag
személyesen, csak az egyéni vállalkozói tevékenységeként bejelentett egészségügyi tevékenységet végezheti,
alkalmazottat, bedolgozót, segítõ családtagot, tanulót nem foglalkoztathat, közremûködõt nem vehet igénybe, nem
tarthat fenn telephelyet, fióktelephelyet. Székhelyét azonban nem köteles cégtáblával megjelölni.”
(3) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 25. § (3) bekezdésében az
„illetve a társas vállalkozás” szövegrész helyébe „az egyéni cég, illetve a társas vállalkozás” szöveg lép.

75. §

(1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ f) ponttal egészül ki:
[(1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a belföldi székhelyû]
„e) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
f) egyéni cég [az a)–f) pont alattiak a továbbiakban együtt: hozzájárulásra kötelezett].”
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(2) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdésének ae) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az Szt. 19. §-a alapján kötött együttmûködési megállapodásnak a következõket kell tartalmaznia:]
„ae) cégjegyzék számát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás
törzskönyvi nyilvántartási számát,”
(3) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4/A. § (2) bekezdésének ae) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A 4. § (5) bekezdésben és az 5. § (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési támogatás nyújtásáról fejlesztési
megállapodást kell kötni. A fejlesztési megállapodásnak a következõket kell tartalmaznia:]
„ae) cégjegyzék számát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,”
76. §

(1) Az Art. 14. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg a § a következõ új (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) Az egyéni vállalkozó, az ügyvéd és a szabadalmi ügyvivõ mentesül tevékenységének szüneteltetése, a közjegyzõ
pedig mentesül a közjegyzõi szolgálata szünetelésének idõtartamához kötõdõ adókötelezettségek teljesítése alól,
ideértve a pénzforgalmi-számlafenntartási kötelezettséget is.
(9) Az egyéni vállalkozó, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivõ, illetve a közjegyzõ tevékenységének, közjegyzõi szolgálata
szünetelésének idõtartamára vonatkozóan – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
másként nem rendelkezik – adó-visszaigénylést, adóvisszatérítést, költségvetési támogatás-igénylést a szünetelés
megszûnését követõen sem kérheti, illetve a szünetelés idõtartama alatt túlfizetés visszatérítését nem kérheti. Egyéni
vállalkozó esetén a szünetelés idõtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti szünetelés kezdõ- és
záróidõpontja közötti idõszakot kell érteni.”
(2) Az Art. 16. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:]
„d) gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, cégek és egyéni vállalkozók esetén a fõtevékenységet és
a ténylegesen végzett tevékenységi köröket az Európai Parlament és a Tanács gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelet (a továbbiakban: 1893/2006/EK
rendelet) szerint, az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése esetén a szünetelés kezdõ- és zárónapját, továbbá
a statisztikai számjelet;”
(3) Az Art. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az adózó]
„a) ha adókötelezettsége, adóköteles tevékenysége az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói
tevékenység, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés
(megfelelõen kitöltött bejelentési ûrlap) benyújtásával kéri az adószám megállapítását, amellyel az adózó teljesíti az
állami adóhatósághoz történõ bejelentkezési kötelezettségét;”
(4) Az Art. 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság az erre a célra
szolgáló számítógépes rendszer útján közli az állami adóhatósággal azokat a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat,
amelyek a cégbejegyzés, vállalkozói tevékenység bejelentése iránt kitöltött nyomtatványon rendelkezésre állnak,
ideértve a 16. § (3) bekezdésének j) és k) pontjában megjelölt nyilatkozat, valamint a 17. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti adózó esetén az adózó fõtevékenységérõl szóló nyilatkozat adatait is. Az állami adóhatóság az adószám
megállapításához szükséges, az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó neve (elnevezése), címe (székhelye),
cégjegyzék száma, illetve a 22. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján számítógépes rendszer útján közli
a cégbírósággal, illetõleg az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósággal az adózó
adóazonosító számát, illetve az ok megjelölésével értesíti a megkeresõ szervet az adószám megállapításának
akadályáról. Az állami adóhatóság az adószám megállapításának megtagadásáról szóló jogerõs határozat egy
példányának megküldésével és elektronikus úton is értesíti a cégbíróságot, illetõleg az egyéni vállalkozói
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságot.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adózó a bejelentkezéssel egyidejûleg, az (1) bekezdés b) pontjában
megjelölt adózó a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatok közül az
állami adóhatósághoz írásban bejelenti:
a) iratai õrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével;
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b) a rá vonatkozó jogszabály szerinti képviselõjének adóazonosító számát, illetõleg az adóazonosító jellel nem
rendelkezõ képviselõ esetén az adóazonosító jel megállapításához szükséges adatokat;
c) jogelõdjének adóazonosító számát;
d) a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelõsségû társaság, az egyesülés, a közös vállalat
tulajdonosának (tulajdonosainak) adóazonosító számát, illetõleg az adóazonosító jellel nem rendelkezõ tulajdonos
esetén az adóazonosító jel közlése végett e törvényben meghatározott adatokat;
e) a magánszemély adózó levelezési címét, ha az nem azonos székhelyével, telephelyével;
f) a ténylegesen végzett tevékenységi köröket az 1893/2006/EK rendelet szerint;
g) székhelyszolgáltatás esetén az ügyvéd, ügyvédi iroda nevét, elnevezését, adószámát, a székhely biztosítására
kötött megbízási szerzõdés idõtartamát és a székhelyszolgáltatás kezdõ idõpontját, valamint azoknak az iratoknak
a körét, amelyekre e megbízási szerzõdés kiterjed.”
Az Art. 23. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A 17. § (1) bekezdés a)–b) pontjában említett adózó a cégbírósághoz, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz teljesített bejelentéssel tesz eleget az állami adóhatósághoz teljesítendõ
változásbejelentési kötelezettségének azon adókötelezettséget érintõ adatai tekintetében, amelyeknek változásáról
a cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv külön jogszabály alapján az állami
adóhatóságot értesíti. A 17. § (1) bekezdés b) pontjában említett adózó a fõtevékenység változását a változást követõ
15 napon belül az állami adóhatósághoz jelenti be az 1893/2006/EK rendelet szerint.”
Az Art. 23/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/A. § Az egyéni vállalkozó adózó a 23. § (6) bekezdése alkalmazása helyett választása szerint az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában nem szereplõ, e törvény 16. § (3) bekezdése szerinti adatainak változását az egyéni vállalkozói
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság útján jelentheti be az állami adóhatósághoz.”
Az Art. 24. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az adóhatóság törli a bejelentkezett és adószám alapján nyilvántartásba vett adózók közül azt,
a) akinek (amelynek) a cégbírósági bejegyzés, a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a cégbíróság, illetve
a kincstár elutasította, kivéve, ha az adózó igazolja a cégbíróság végzésének kézhezvételét követõ 30 napon belül,
hogy a cégbejegyzési kérelmének elutasítását követõ 8 napon belül kérelmét ismételten benyújtotta és a bejegyzés
iránti eljárás folyamatban van,
b) akinek (amelynek) a cégjegyzékbõl való törlését a cégbíróság jogerõs végzésével elrendelte, illetõleg akit az egyéni
vállalkozók nyilvántartásából töröltek,
c) aki bejelenti adóköteles tevékenységének megszüntetését vagy az adóköteles tevékenység folytatásához
szükséges engedélyét visszavonják,
d) amelynek cégbejegyzési eljárását a cégbíróság megszüntette,
e) amelyet a törzskönyvi nyilvántartásból töröltek.”
Az Art. 24/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adóhatóság az adószám alkalmazásának felfüggesztésérõl határozattal dönt, a határozat elleni fellebbezést
a közléstõl számított 15 napon belül lehet elõterjeszteni. A fellebbezést az ügy összes iratával a felettes szervhez
a fellebbezés megérkezésétõl számított 8 napon belül kell felterjeszteni, kivéve ha az adóhatóság a megtámadott
határozatot a fellebbezésnek megfelelõen módosítja, visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti. A felettes szerv
a fellebbezésrõl 15 napon belül dönt és az ügy iratait haladéktalanul visszaküldi az adóhatóságnak. Az adóhatóság
a jogerõre emelkedés megállapítását követõ napon megkeresi a cégbíróságot, illetve az egyéni vállalkozók
nyilvántartását vezetõ szervet a felfüggesztés tényének és kezdõidõpontjának cégjegyzékbe, illetve az egyéni
vállalkozók nyilvántartásába való bejegyzése, érdekében, továbbá a felfüggesztésrõl értesíti az adózó nyilvántartását
vezetõ egyéb szervet. Ha a felfüggesztés elrendelésére az (1) bekezdés a)–d) pontjai alapján került sor, az adóhatóság
a cégbíróság megkeresésével egyidejûleg törvényességi felügyeleti eljárást, illetve az ismeretlen székhelyû cég
megszüntetése iránti eljárást kezdeményez.”
Az Art. 24/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha a cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, illetve az adózó
nyilvántartását vezetõ egyéb szerv felfüggesztés elrendelésérõl szóló megkeresése, értesítése nem eredményezi az
adózó megszûnését (az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság megszûnését), azonban az adózó
adószámát az állami adóhatóság a (4) bekezdés alapján az adózó megszûnését (egyéni vállalkozó törlését az egyéni
vállalkozók nyilvántartásából) megelõzõen jogerõs határozattal törölte, és az adózó a törlést követõen adóköteles
tevékenységet kíván folytatni, az adószám megállapítását a 17. § (1) bekezdés c) pontja megfelelõ alkalmazásával kéri.
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Az állami adóhatóság az adózó részére a kérelem alapján az adószámot abban az esetben is a kérelem benyújtása
napjával állapítja meg, ha az adózó az adóköteles tevékenységet a kérelem benyújtása elõtt megkezdte vagy
folytatta.”
Az Art. 33. § (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról – kivéve a magánszemélyt saját személyében
terhelõ azon adókat, amelyekrõl éves adóbevallást köteles benyújtani – a bevallással még le nem fedett idõszakról, ha]
„e) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minõsülõ magánszemély e tevékenységét
megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszûnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi
ügyvivõ tevékenységét, illetõleg a közjegyzõ közjegyzõi szolgálatát szünetelteti (a továbbiakban együtt: soron kívüli
bevallási kötelezettséget kiváltó esemény).”
Az Art. 173. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adóhatóság, ha a magánszemély, illetõleg más adózó terhére egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséhez,
cégbejegyzéshez kötött tevékenység vagy adóköteles tevékenység adószám hiányában történõ végzése miatt
mulasztási bírságot szab ki, a bejelentés, illetõleg cégbejegyzés nélkül folytatott tevékenység eszközét,
termék-elõállítás esetén annak eredményét, az árukészletet – a romlandó áruk és az élõ állatok kivételével – a kiszabott
bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként lefoglalhatja, és errõl a bírságot kiszabó határozatban
rendelkezik. A lefoglalást az adóhatóság két hatósági tanú jelenlétében végzi, és arról jegyzõkönyvet vesz fel,
a lefoglalt ingóságot zár alá veszi vagy az adózó költségére elszállíttatja és megõrzi.”
Az Art. 178. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában]
„9. egyéb szervezet: jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság, egyéni cég, szakcsoport, polgári jogi társaság,
társasház, társasüdülõ, társasgarázs, építõközösség és minden más, jogi személyiséggel nem rendelkezõ személyi
egyesülés,”
Az Art. 178. § 29. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában]
„29. vállalkozó: a magánszemély, ha belföldön saját nevében és kockázatára az egyéni vállalkozóról szóló törvény
szerinti egyéni vállalkozói tevékenységet végez és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel, továbbá az az
egyéb magánszemély, akinek a tevékenységét törvény vállalkozási tevékenységnek minõsíti, valamint a jogi személy,
egyéb szervezet, amely rendszeresen üzletszerû gazdasági tevékenységet folytat,”
Az Art. 17. § (1) bekezdés c) pontjában „az a) és b) pontokban említett igazolványhoz, eljárás megindításához nem
kötött” szövegrész helyébe a „nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá” szöveg, 23. § (1) bekezdésében „a
körzetközponti jegyzõ” szövegrész helyébe „az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró
hatóság” szöveg, 23. § (5) bekezdésében „a körzetközponti jegyzõt” szövegrész helyébe „az egyéni vállalkozói
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságot és az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervet”
szöveg, 24/A. § (3) bekezdésében „a körzetközponti jegyzõt” szövegrész helyébe „az egyéni vállalkozók nyilvántartását
vezetõ szervet” szöveg, 24/A. § (4) bekezdésében „a körzetközponti jegyzõt” szövegrész helyébe „az egyéni
vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervet” szöveg, 24/A. § (9) bekezdésében „a körzetközponti jegyzõt” szövegrész
helyébe „az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervet” szöveg, az 52. § (7) bekezdés g) pontjában az „illetve az
ügyvédi, szabadalmi ügyvivõi tevékenység, valamint a közjegyzõi szolgálat szünetelésének idõtartamáról” szövegrész
helyébe „az egyéni vállalkozói, illetve az ügyvédi, szabadalmi ügyvivõi tevékenység, valamint a közjegyzõi szolgálat
szünetelésének idõtartamáról” szöveg, a 98. § (3) bekezdésében a „vállalkozói igazolványhoz kötött” szövegrész
helyébe az „egyéni vállalkozói” szöveg lép.
Hatályát veszti a 24. § (2) bekezdésében „az egyéni vállalkozói igazolványban fel kell tüntetni,” 3. számú mellékletének
M.) pontjában „a tevékenység gyakorlásához szükséges egyéni vállalkozói igazolványát, ” szövegrész.
Hatályát veszti az Art. 90. § (7) bekezdésének b) pontja.

77. §

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésében a „jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy
egyéni cég” szöveg lép.

78. §

(1) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 67. § (1) bekezdésének f) pontjában az „igazolvánnyal rendelkezik” szövegrész helyébe a „tevékenységét az egyéni vállalkozóról szóló törvény rendelkezései szerint
bejelentette.” szöveg lép.
(2) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. § (6) bekezdésének q) pontja hatályát veszti.
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79. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 35. §
(2) bekezdésében a „vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ személy” szövegrész helyébe a „vállalkozó” szöveg, 116/B. §
(1) bekezdésében a „jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni cég” szöveg lép.

80. §

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 4. §-ának 1., 30. és 31. pontjában a „gazdasági társaság” szövegrész
helyébe a „gazdasági társaság, egyéni cég” szöveg, 22. § (2) bekezdésében és 241. § b) pontjában a „kivéve az egyéni
vállalkozót és az egyéni céget” szövegrész helyébe a „kivéve az egyéni vállalkozót” szöveg lép.

81. §

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 49. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gazdasági társaság vagy az egyéni cég vezetõje a részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetõleg
a gazdasági társaság vagy az egyéni cég képviselõje a gazdasági társaság vagy egyéni cég részére kiállított nemleges
köztartozásról szóló igazolásokat – a közgyûlés (2) bekezdésben említett határozatának megfelelõen – köteles
beszerezni és bemutatni.”

82. §

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdésének 7. pontjában a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság és
egyéni cég” szöveg lép.

83. §

A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 6. a) pontjában az „egyéni
vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó, az egyéni cég,” szöveg lép.

84. §

A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésének a) pontjában
a „gazdasági társaságnál” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságnál és egyéni cégnél” szöveg, a 11. §
(4) bekezdésének a) pontjában az „egyházi jogi személy vagy gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „egyházi jogi
személy, gazdasági társaság vagy egyéni cég” szöveg, 11. § (4) bekezdésének b) pontjában „a vállalkozói engedély
másolatát” szövegrész helyébe „az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésérõl az egyéni vállalkozóról szóló
törvényben meghatározott igazolás” szöveg lép.

85. §

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi
CIX. törvény 1. § a) pontjában és 3. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaság,” szövegrész helyébe a „gazdasági
társaság, egyéni cég” szöveg, 6. § (1) bekezdésének a) pontjában „a vállalkozói igazolvány” szövegrész helyébe „az
egyéni vállalkozói nyilvántartási számát” szöveg lép.

86. §

(1) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 231. § (2) bekezdésének l) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(2) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]
„l) döntés a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési
elsõbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;”
(2) A Gt. 289. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„289. § (1) A részvényjegyzés a jegyzési ív aláírásával történik. Az alapító kivételével a részvényjegyzõ a jegyzéssel csak
pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vállalhat kötelezettséget. A részvényjegyzõ – kivéve azt az alapítót, aki nem
pénzbeli hozzájárulást szolgáltat – köteles az általa jegyzett összeg legalább tíz százalékát az alapítók által megjelölt
módon a jegyzéssel egyidejûleg befizetni.
(2) Ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a 209. § (2) bekezdése szerint könyvvizsgálói jelentés nélkül kerül
sor, az igazgatóság a nem pénzbeli hozzájárulás tényleges szolgáltatásának napjától számított egy hónapon belül
nyilatkozatot tesz közzé a Cégközlönyben, amely nyilatkozat tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását, értékét,
értékelésének forrását, illetve adott esetben az értékelés módszerét. A nyilatkozat továbbá kitér arra, hogy a kapott
értékek megfelelnek legalább az ellenükben kibocsátandó részvények számának és névértékének – vagy kibocsátási
értékének –, illetve adott esetben a hozzájárulásokon jelentkezõ árfolyamkülönbözetnek, valamint arra, hogy az
eredeti értékelés vonatkozásában nem merültek fel új befolyásoló körülmények.”
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(3) A Gt. 308. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság alapszabálya a 24. § (2) bekezdésétõl eltérõen korlátozhatja az
egyidejûleg visszahívható vezetõ tisztségviselõk számát.”
(4) A Gt. 313. § (4) bekezdése helyébe a következõ a rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A részvények jegyzésére vonatkozó elsõbbségi jog az alapszabályban érvényesen nem zárható ki, illetve nem
korlátozható. A közgyûlés azonban – az igazgatóság írásbeli elõterjesztése alapján – a jegyzési elsõbbségi jog
gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az elõterjesztésben be kell mutatnia
a jegyzési elsõbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait.
(5) A közgyûlés az igazgatóságot az alaptõke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja
a tõkeemelésre vonatkozó felhatalmazás idõtartamára a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve
kizárására. Az igazgatóság a (4)–(5) bekezdés szerinti közgyûlési határozatok cégbíróságnak történõ megküldésével
egyidejûleg gondoskodik a határozatok tartalmának Cégközlönyben történõ közzétételérõl.
(6) Amennyiben az alaptõke felemelésre az igazgatóságot erre felhatalmazó közgyûlési határozat alapján és nem
pénzbeli hozzájárulás ellenében úgy kerül sor, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása vonatkozásában
a 209. § (2) bekezdése szerint könyvvizsgálói jelentés nem készül, a 289. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
– kiegészítve az emelésre vonatkozó határozat napját illetõ információval – azt megelõzõen kell az igazgatóságnak
a Cégközlönyben közzétenni, mielõtt a nem pénzbeli hozzájárulást rendelkezésre bocsátották. A 289. § (2) bekezdése
szerint a nem pénzbeli hozzájárulás tényleges szolgáltatásának napjától számított egy hónapon belül közzéteendõ
nyilatkozat annak kijelentésére korlátozódik, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása elõtt tett
nyilatkozat közzététele óta nem merültek fel új körülmények.”
87. §

(1) A Ctv. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A cégbíróság a betekintés során, valamint a kiadott cégmásolatban, cégkivonatban és cégbizonyítványban
– ellenkezõ kérelem hiányában – nem tünteti fel a természetes személy tekintetében bejegyzett lakóhelyet.
A cégbíróság az e §-ban meghatározott betekintést, az adat- és cégirat szolgáltatást a 10. § (4)–(6) bekezdésében
foglaltak szerint biztosítja.”
(2) A Ctv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben nem említett céginformációért, valamint ha a kérelmezõ a céginformációt közokirat
formájában kéri, a kérelmezõ a céginformációs szolgálat tevékenységének igénybevételéért – a szolgáltatás
költségeivel összhangban álló – költségtérítést köteles fizetni. A céginformációs szolgálat a céginformációban
– ellenkezõ kérelem hiányában – nem tünteti fel a természetes személyek tekintetében bejegyzett lakóhelyet.
A betekintést és céginformáció szolgáltatást a céginformációs szolgálat a 10. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint
biztosítja.”
(3) A Ctv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A cégnyilvántartásban szereplõ elektronikus okiratokról a cégbíróságtól illeték ellenében, illetve a céginformációs
szolgálattól – külön jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében – hiteles vagy nem hiteles papíralapú
másolat kérhetõ. Ha a kérelembõl más nem következik, a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat – a kérelem
érkezésétõl számított tizenöt napon belül – az okirat hiteles másolatát adja ki. A cégbíróság és a céginformációs
szolgálat – ellenkezõ kérelem hiányában – a természetes személyek tekintetében bejegyzett lakóhelyet nem tüntetni
fel. A céginformációs szolgálat a cégiratot a 10. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint adja ki.”
(4) A Ctv. 17. §-át követõen új, 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § A cégbíróság és a céginformációs szolgálat a természetes személyek lakóhelyének megismerésére vonatkozó
kérelem esetén a lakóhelyre vonatkozó adatot – a céginformáció kiadását megelõzõen – összeveti a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást vezetõ hatóság nyilvántartásában szerepelõ adatokkal. Amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzett
lakóhely nem egyezik meg a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplõ adattal, a cégbíróság és
a céginformációs szolgálat a céginformációban a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplõ adatot tünteti fel.
Ha a nyilvántartásokban szereplõ lakóhelyre vonatkozó adatok nem egyeznek meg, a cégbíróság hivatalból jegyzi be
a cégjegyzékbe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplõ adatot, a céginformációs szolgálat pedig köteles
a hivatalbóli bejegyzés végett a cégbírósághoz fordulni. Ebben az esetben a cégnek a természetes személy
lakóhelyére vonatkozóan nem kell változásbejegyzési kérelmet benyújtania.”
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(5) A Ctv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A cég cégjegyzékének adatait, illetve azok változásait – ideértve a cég törlését is – tartalmazó végzését
a cégbíróság költségtérítés ellenében a Cégközlönyben hozza nyilvánosságra, felsorolva azokat az okiratokat is,
amelyek alapján a végzést meghozta. A cégbíróság a végzést automatikusan, elektronikus úton juttatja el
a Cégközlöny számára, azzal, hogy a végzésben nem kerül feltüntetésre a természetes személyek tekintetében
bejegyzett lakóhely. A végzésben, illetve annak alapján a Cégközlönyben megjelenõ közleményben azt is
szerepeltetni kell, hogy a vonatkozó cégiratok a cégjegyzéket vezetõ cégbíróságon megtekinthetõk. Emellett
a Cégközlönyben közzétételre kerülnek azok a cégjegyzékadatok is, amelyekkel törvény rendelkezése szerint – más
szervezet döntése alapján – elektronikus úton egészül ki a cégjegyzék.”
(6) A Ctv. 20. § (3) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép:
„(3) A cégbíróság a részvénytársaság és a korlátolt felelõsségû társaság cégjegyzék adatainak közzétételével
egyidejûleg gondoskodik a részvénytársaság és a korlátolt felelõsségû társaság létesítõ okiratának, illetve a létesítõ
okirat módosításának Cégközlönyben történõ közzétételérõl is, kivéve, ha a létesítõ okirat vagy annak módosítása
szerzõdésminta alkalmazásával készült. A Cégközlöny részére továbbításra kerülõ létesítõ okiratban, módosított
létesítõ okiratban nem kerül feltüntetésre a természetes személyek tekintetében bejegyzett lakóhely.”
(7) A Ctv. 27. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Egyéni cég esetén
a) a cégtulajdonos nevét és lakóhelyét,
b) az egyéni cég tagjának korlátolt vagy korlátlan felelõsségét, korlátolt felelõsség esetén a pótbefizetés összegét;”
(8) A Ctv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha közkereseti, betéti vagy korlátolt felelõsségû társaság, egyéni cég vagy zártkörûen mûködõ részvénytársaság
alapításának bejegyzése iránti kérelemhez e törvény mellékletében foglalt szerzõdésminta alapján készült alapító
okiratot csatolnak, a bejegyzési kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a körülményt fel kell tüntetni. Amennyiben
a szerzõdésminta kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének elhagyására kerül sor – ideértve azt az esetet is, ha
elhagyásra kerül a szerzõdésminta jellegre történõ utalás – a cégbíróság a 45–47. §-ok szerint jár el.”
(9) A Ctv. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A cégbíróság a cég bejegyzésérõl, a cégnyilvántartásban átvezetett változásokról (pl. a cég székhelyének,
a tulajdonosok személyének változásáról), valamint az eljárás megszüntetésérõl, a bejegyzési kérelem elutasításáról,
illetve a cég törlésérõl értesíti a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamarát, adóhatóságot, valamint
a Központi Statisztikai Hivatalt, egyéni cég bejegyzése esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervet.
A cégbíróság a cég bejegyzésérõl, székhelyének változásáról, a cég törlésérõl, az eljárás megszüntetésérõl adatot
szolgáltat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap
kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. Az értesítést, illetve az
adatszolgáltatást a céginformációs szolgálat elektronikus úton teljesíti.”
(10) A Ctv. 1. számú melléklete II. 9. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, az egyes cégformák bejegyzéséhez
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:]
„9. egyéni cég esetén
a) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetésérõl, illetve ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzõ által
közokiratba foglalt ügyvezetõi nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról,
b) ügyvezetõi nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról, a tagnak a nem pénzbeli
hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt;”
(11) A Ctv. 3. számú mellékletének II. pontja a következõ új 15. ponttal egészül ki:
[II. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, egyéb, a jogi képviselõ által megvizsgálásra kerülõ okiratok:]
„15. az egyéni cég esetén
a) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetésérõl vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzõ által
közokiratba foglalt ügyvezetõi nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról,
b) ügyvezetõi nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;”
(12) A Ctv. az e törvény melléklete szerinti új, 10. számú melléklettel egészül ki.
88. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 82. § (1) bekezdésének f) pontjában a „vállalkozói engedéllyel rendelkezõk” szövegrész helyébe
a „vállalkozók” szöveg lép.
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89. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. §
(4) bekezdésének f) pontjában a „vállalkozói engedéllyel rendelkezõk” szövegrész helyébe a „vállalkozók” szöveg lép.

90. §

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (3) bekezdésének x) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[(3) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére az intézkedések végrehajtása során a vonatkozó
feltételek, illetve kötelezettségek betartásának ellenõrzése céljából adatokat kell átadni:]
„x) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.”

91. §

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
7. § (3) bekezdés ba) pontjában a „igazolvány kiadása megtörtént, illetõleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása
iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzõhöz” szövegrész helyébe a „tevékenységrõl szóló
bejelentését az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint” szöveg lép.

92. §

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez
kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény 9. § (1) bekezdésének d) pontjában
a „vállalkozói engedéllyel rendelkezõk” szövegrész helyébe a „vállalkozók” szöveg lép.

93. §

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 3. § e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„e) egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról szóló törvényben ekként meghatározott természetes személy;”

94. §

(1) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 34. § (4) bekezdése a következõ
szöveggel lép hatályba:
„(4) Az eljárás megszüntetésével a meghagyás hatályát veszti. Az eljárást megszüntetõ végzés ellen a jogosult
fellebbezhet; fellebbezését a kötelezettnek észrevételezésre megküldeni nem kell.”
(2) Az Fmhtv. 35. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha az eljárás megszüntetését a kötelezett vagy a kötelezett is kérte, és a közjegyzõ e kérelemnek a felek
nyilatkoztatása nélkül nem ad helyt, a kérelmet külön végzés hozatala nélkül ellentmondásnak kell tekinteni, és a 37.,
valamint a 38. § szerint kell eljárni.”
(3) Az Fmhtv. 61. § (6) bekezdésében a „2009” szövegrész helyébe a „2010” szöveg lép.
(4) A Fmhtv. 65. § (8) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(8) A Vht. 31/C. § (2) bekezdés felvezetõ szövege és (2) bekezdése b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A közokiratot kiállító hatóság székhelye szerint illetékes helyi bíróság, ha pedig a közokiratot közjegyzõ állította ki,
továbbá a közjegyzõ által hozott, marasztalást tartalmazó végzés és a közjegyzõ által jóváhagyott – a bírósági
egyezséggel azonos hatályú – egyezség esetén a közjegyzõ kérelemre kiállítja”
„b) a 805/2004/EK rendelet I–V. melléklete szerinti tanúsítványt.” ”
(5) Az Fmhtv. 71. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) E törvény 11. § (3) bekezdésében a „jogi személy fél” szövegrész helyébe a „vállalkozás és egyéb jogi személy”
szöveg, 24. § (1) bekezdése g) pontjában a „[(3) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[(3) és (4) bekezdés]” szöveg, 24. §
(1) bekezdése k) pontjában a „jogi személy fél” szövegrész helyébe a „vállalkozás és egyéb jogi személy fél” szöveg lép.”
(6) Az Fmhtv. 71. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) E törvény 54. § (2) bekezdésében a „jogi személy fél” szövegrész helyébe a „vállalkozás és egyéb jogi személy fél”
szöveg lép.”
Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. számú melléklet a 2009. évi CXV. törvényhez
[10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez]

AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen, a 2006. évi
V. törvény (Ctv.) mellékletét képezõ szerzõdésminta2 alkalmazásával a következõk szerint állapítja meg az alábbi
egyéni cég3
a) alapító okiratát
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Az egyéni cég cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
Az egyéni cég neve: ....................................................................................................................................................................... Egyéni Cég
Az egyéni cég rövidített cégneve:4 ................................................................................................................................................. ec./kfc.5
Az egyéni cég idegen nyelvû cégneve:6 ........................................................................................................................................................
Az egyéni cég idegen nyelvû rövidített cégneve:5 .....................................................................................................................................
Az egyéni cég székhelye: .....................................................................................................................................................................................
Az egyéni cég székhelye7
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)8 nem azonos a központi ügyintézés helyével: .......................................................................................................................................
Az egyéni cég telephelye(i):9 ...............................................................................................................................................................................
Az egyéni cég fióktelepe(i):10 ...............................................................................................................................................................................
11
Az egyéni cég e-mail elérhetõsége: .............................................................................................................................................................

2.

Az egyéni cég tagja
Név:12 ..........................................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................................
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ........................................................................................................................................................

3.
3.1.
3.2.

Az egyéni cég tevékenységi köre(i)13
Fõtevékenység: .......................................................................................................................................................................................................
Egyéb tevékenységi kör(ök):14 ...........................................................................................................................................................................

4.

Az egyéni cég mûködésének idõtartama
Az egyéni cég idõtartama15:
a) határozatlan
b) határozott, ................................................................................................................................................................................................ -ig.

2

Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bõvíthetõ és változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. Szükség szerint kitöltendõ
szövegrészek abban az esetben is a szerzõdésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.
3
Aláhúzással jelölendõ.
4
Szükség esetén kitöltendõ.
5
Aláhúzással jelölendõ.
6
Szükség esetén kitöltendõ.
7
Aláhúzással jelölendõ.
8
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelezõ.
9
Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
10
Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
11
Kitöltése kötelezõ.
12
Kitöltése kötelezõ.
13
A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.
14
Szükség esetén kitölthetõ, bõvíthetõ.
15
Aláhúzással jelölendõ.
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5.1.

5.2

5.3.

6.
6.1.

6.2.21
7.
7.1.

7.2.23

8.
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Az egyéni cég jegyzett tõkéje
A társaság jegyzett tõkéje ............................................................................................................................................................................. Ft
azaz ................................................................................................................................................................................................... forint amely
a) ............................................... Ft azaz ............................................................................................................................. készpénzbõl áll,
amely a jegyzett tõke ........................................................................................................................................................................... %-a
16
b) ............................................ Ft, azaz ...................................................................................................................... forint nem pénzbeli
hozzájárulásból áll.
Az alapító felelõsségének módja:
a) korlátlan
b) korlátozott, a pótbefizetés összege: .......................................................................................................................................................
Osztalékelõleg fizetésére17
a) sor kerülhet
b) nem kerülhet sor.
Ügyvezetõ
A társaság ügyvezetõje:
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................................
A megbízatás18
a) határozott idõre19
b) határozatlan idõre
szól.
A megbízatás kezdõ idõpontja: ........................................................................................................................................................................
A megbízatás lejárta20: .........................................................................................................................................................................................
Az ügyvezetõ(k) fizetõképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).
Cégvezetõ
A társaságnál cégvezetõ kinevezésére22
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
Cégvezetõnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................................
Kinevezés kezdõ idõpontja: ...............................................................................................................................................................................
Könyvvizsgáló24
A társaság könyvvizsgálója:
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................................................................................................
Cégnév: ......................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ....................................................................................................................................................................................................
Székhely: ....................................................................................................................................................................................................................

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Szükség esetén kitöltendõ.
Aláhúzással jelölendõ.
Aláhúzással jelölendõ.
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
Gt. 131. § (3) bekezdés.
Aláhúzással jelölendõ.
Kizárólag a 7.1.a) alpont aláhúzása esetén tölthetõ ki.
Szükség esetén kitöltendõ.
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8.2.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelõs természetes személy neve: ..........................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................................
A megbízatás kezdõ idõpontja: ........................................................................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................................................................................................

9.
9.1.

Cégjegyzés
Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezõk25:
a) Név: .....................................................................................................................................................................................................................
és
Név: . ....................................................................................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)26 Név: .....................................................................................................................................................................................................................
és
Név: .....................................................................................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

9.2.

10.

Az egyéni cég megszûnése
Az egyéni cég jogutód nélküli megszûnése esetében a hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti
meg.

11.

Egyéb rendelkezések
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény, az
ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: .........................................................................

Az alapító aláírása:
...................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:27

25
26
27

Szükség szerint kitöltendõ.
Szükség szerint bõvíthetõ.
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõi által történõ közokiratba foglalás.
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2009. évi CXVI. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvénnyel
és a megtakarítások ösztönzésével összefüggõ tör vénymódosításokról*
ELSÕ RÉSZ
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT
ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
I. Fejezet
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 2. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) Külföldi jog alapján társadalombiztosítási ellátásnak, családtámogatási ellátásnak, szociális segélynek megfelelõ
jogcímen folyósított juttatás adókötelezettségét (e törvény külön rendelkezésének hiányában is) a belföldi jog szerint,
a juttatás jellemzõi, feltételei alapján hasonló juttatás adókötelezettségének megfelelõen kell meghatározni.”

2. §

(1) Az Szja tv. 3. §-ának 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]
„9. Szokásos piaci érték: az az ellenérték (a továbbiakban ideértve a kamatot és a tevékenység piaci viszonyoknak
megfelelõ díjazását is), amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek,
vagy érvényesítenének. Nem független felek között a szokásos piaci értéket a következõ módszerek valamelyikével
kell meghatározni:
a) az az ellenérték (ár, kamat, járandóság), amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható termék,
szolgáltatás értékesítésekor, vagy összehasonlítható tevékenység esetén a gazdaságilag összehasonlítható piacon
(összehasonlító módszer);
b) a terméknek, szolgáltatásnak független fél felé, változatlan formában történõ értékesítése során alkalmazott
ellenérték (ár), csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal (viszonteladási árak módszere);
c) a termék, a szolgáltatás közvetlen önköltsége, növelve a szokásos haszonnal (költség és jövedelem módszer);
d) egyéb módszerrel megállapított érték, ha a szokásos piaci érték az a)–c) pont szerinti módszerek egyikével sem
határozható meg;
azzal, hogy szokásos haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végzõ független felek
összehasonlítható körülmények között elérnek;
e) személyes közremûködõi, egyéni vállalkozói tevékenység esetében választható továbbá
ea) az az ellenérték, amely – a személyes közremûködõ, az egyéni vállalkozó képzettségét, szakmai gyakorlatát,
tevékenységének többféleségét, fõ-, kiegészítõ- vagy másodállás jellegét, a ráfordított vagy kiesõ idõt (pl. betegség,
hatósági intézkedés miatt) stb. figyelembe véve – a tevékenység folytatásának adott térségében, adott körülményei
között, hasonló munkakörben az adott színvonalú, terjedelmû tevékenységet folytató munkavállalót megilleti vagy
megilletné;
vagy
eb) a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó által elért bevételbõl a személyes közremûködõ(k) díja, illetve
a vállalkozói kivét nélkül számított költségek, a szokásos vállalkozói haszon levonásával meghatározott összeg és az
ea) pontban említett körülmények figyelembevételével megállapított járandóság,
vagy
ec) a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó által elért bevételbõl a személyes közremûködõ(k) díja, illetve a vállalkozói
kivét nélkül számított költségek levonásával meghatározott összeg 80 százaléka és az ea) pontban említett
körülmények figyelembevételével megállapított járandóság,
azzal, hogy szokásos vállalkozói haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végzõ független felek
összehasonlítható körülmények között elérnek, figyelembe véve a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó piaci
helyzetét, kockázatait, versenyképességét, eredményességét, mûködési feltételeit (kezdés, szünetelés, megszûnés,
elemi kár, hatósági intézkedés stb.).”

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az Szja tv. 3. §-ának 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]
„11. Kiküldetés (kirendelés): a munkáltató által elrendelt, a munkaszerzõdésben rögzített munkahelytõl eltérõ helyen
történõ munkavégzés, ideértve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának, valamint a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonájának szolgálati érdekbõl történõ áthelyezését, átvezénylését is.”
(3) Az Szja tv. 3. §-a 17. pontjának a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:
17. Egyéni vállalkozó:]
„a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplõ
magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében;”
(4) Az Szja tv. 3. §-ának 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]
„33. Társas vállalkozás: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság (ideértve az európai holding
részvénytársaságot is), az európai szövetkezet, az egyesülés, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az egyéni cég, az
ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzõi iroda, a szabadalmi ügyvivõi iroda, az erdõbirtokossági társulat, az MRP
szervezet.”
(5) Az Szja tv. 3. §-ának 79. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:
„79. Befektetési szolgáltató: a befektetési vállalkozás, az árutõzsdei szolgáltató, a befektetési szolgáltatási
tevékenységet folytató hitelintézet, ideértve az elõzõek által folytatott tevékenységnek megfelelõ tevékenységet
külföldi jog alapján jogszerûen folytató személyt is.”
3. §

Az Szja tv. 5. és 6. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni.
(2) Utalvány esetében bevétel az az összeg, amely értékben az utalvány termékre, szolgáltatásra cserélhetõ, illetõleg
kötelezettség csökkentésére felhasználható.
(3) Elengedett kötelezettség és más által átvállalt tartozás esetében a bevétel a magánszemély megszûnt
kötelezettségének, illetve megszûnt tartozásának összege. A magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás
esetében a bevétel a kiadás teljes összege.
(4) A (2)–(3) bekezdésben nem említett, nem pénzben megszerzett vagyoni érték esetében a bevétel a vagyoni
értéknek a megszerzése idõpontjára megállapított szokásos piaci értéke.
(5) Ha e törvény külön rendelkezése alapján a (2)–(4) bekezdés rendelkezései szerint meghatározott összegnek csak
egy része minõsül bevételnek, akkor a jövedelmet e rész, mint bevétel alapján kell – az erre egyébként irányadó
rendelkezések szerint – meghatározni.
(6) Ha e törvény valamely rendelkezése az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegének figyelembevételére
külön szabályt nem tartalmaz, akkor a 4. számú mellékletben foglaltakat kell alkalmazni.
(7) A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben
megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a 6. § rendelkezéseinek figyelembevételével
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetében,
amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam
alapulvételével kell forintra átszámítani.
6. § (1) A külföldi pénznemrõl történõ átszámításhoz a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel
a) bevétel esetében a bevételszerzés idõpontjában,
b) kiadás esetében a teljesítés idõpontjában,
c) dolog, pénzügyi eszköznek nem minõsülõ vásárolt jog, vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték
tekintetében a megszerzéskor,
d) értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése,
a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történõ jóváírása napján,
e) a d) pontban nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén – az a)–b) pont rendelkezésétõl függetlenül – az
ügylet teljesítésének (lezárásának) idõpontjában
érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
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(2) A külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelembõl az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell
megállapítani, levonni és a kamatjövedelem megszerzésének idõpontjában érvényes árfolyamon átszámítva,
forintban kell megfizetni.
(3) Az (1) bekezdés és az 5. § (7) bekezdésének rendelkezésétõl eltérõen, ha a magánszemély a bevételt külföldi
pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és
a) az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban említett esetekben rendelkezik az ott meghatározott idõpontot – a külföldi pénz
eladása esetén – követõ 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelõzõ 15 napon belül pénzügyi intézmény
által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, a figyelembe vett árfolyamot
a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történõ átszámításhoz;
b) a külföldi pénz eladása/vétele az (1) bekezdés d)–e) pontjai szerinti ügyletben történt, a forintra történõ
átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni.
(4) Az (1) bekezdés a) pontjának és az 5. § (7) bekezdésének rendelkezéseitõl eltérõen, a magánszemély a kifizetõnek
tett nyilatkozattal a tõle származó bevételei tekintetében, egyébként az adóbevallásában tett nyilatkozattal
választhatja, hogy az adóévre bevallott jövedelme alapját képezõ külföldi pénznemben megszerzett valamennyi
bevételének forintra történõ átszámításához a megszerzésük napját megelõzõ hónap 15. napján érvényes MNB
hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos
devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.”
4. §

Az Szja tv. 13. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés
a következõ n)–p) pontokkal egészül ki:
[A magánszemély az adóhatóság közremûködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben]
„m) valamely bevételével összefüggésben az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai
szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetõt és az õt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás
megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetõtõl átvállalta;
n) valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra elõleg-fizetési, vagy tételes egészségügyi
hozzájárulás–fizetési kötelezettsége keletkezett;
o) adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;
p) az a)–o) pontban nem említett esetben – figyelemmel a 12. §, valamint a 14. § rendelkezéseire is –, ha nem tehet
vagy nem tesz egyszerûsített bevallásra vagy munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot.”

5. §

Az Szja tv. 16. §-a a következõ (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) Az (5) bekezdésben említett, a vállalkozói osztalékalapból megállapított jövedelemnek minõsül a 49/B. §-ának
(1)–(2) bekezdésében említett vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget, valamint a § (6) bekezdése szerinti
levonásokat, (7) bekezdése szerint az adóévben elszámolt, a korábbi években elhatárolt veszteséget meghaladó része,
csökkentve
a) a 49/B. §-ának (8) bekezdésének rendelkezése alapján a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalappal,
b) a 49/B. §-ának (18) bekezdésének a)–b) pontja szerint megállapított adóval,
c) a 49/C. § (6) bekezdésének d) pontja szerinti összeggel.
(8) Az egyéni vállalkozó a tevékenységére jellemzõ keresetének meghatározásánál figyelembe vett körülményekrõl,
szempontokról feljegyzést készít, amelyet az adózással összefüggõ iratok részeként kezel, és az adó utólagos
megállapításához való jog elévüléséig megõriz.
(9) Az (5)–(8) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az egyéni vállalkozó az egyszerûsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerinti kötelezettséget teljesít.”

6. §

Az Szja tv. 22. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerû joggyakorlás elvének
betartásával keletkezett.”

7. §

Az Szja tv. 32. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés rendelkezését az átalányadózást választó magánszemélynek azon bevétele alapján átalányban
megállapított, adóterhet nem viselõ járandóságnak nem minõsülõ jövedelmére kell alkalmaznia, amelyre
vonatkozóan külföldön a személyi jövedelemadónak megfelelõ adót fizetett.”
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Az Szja tv. 44/B. §-ának (4)–(7) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Ha az adóévben a magánszemély nyugdíj-elõtakarékossági számlája terhére nem-nyugdíj szolgáltatásról
rendelkezett,
a) az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában nem teheti meg az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, valamint
b) nyugdíj-elõtakarékossági nyilatkozat(ok) alapján már átutalt (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén
a nyilvántartásba vételt követõen átutalt) összege(ke)t – a nyugdíj-elõtakarékossági számla vezetõje által kiadott
igazolás alapján – köteles húsz százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani, valamint
az adóbevallás benyújtására elõírt határidõig megfizetni.
(5) A (4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, továbbá nem kell a számított követelésbõl egyéb jövedelmet
megállapítani, ha a magánszemély a nyugdíj-elõtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben, pénzügyi
eszközben fennálló) követelését a nyugdíj-elõtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul a tartós
befektetésbõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint, tartós befektetési szerzõdés alapján lekötött
pénzösszeggé alakítja át (ha annak egyéb feltételei fennállnak), és lekötési nyilvántartásba helyezi, azonban – az e §
rendelkezéseiben foglaltaktól függetlenül –
a) az átalakítás évében a számlára befizetett összeg alapján nyugdíj-elõtakarékossági nyilatkozatot nem tehet, és
b) rendelkezõ nyilatkozata(i) szerint az átalakítás évében, valamint a megelõzõ évben átutalt jóváírás(ok)nak
megfelelõ összeget 20 százalékkal növelten köteles az átalakítás évére vonatkozó adóbevallásában bevallani, valamint
az adóbevallás benyújtására elõírt határidõig megfizetni (kivéve, ha azt a (4) bekezdés b) pontja alapján korábban már
megfizette),
azzal, hogy
1. a tartós befektetésbõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lekötött pénzösszegnek
minõsül a követelés értéke az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéken, továbbá a befizetés naptári évének az
átalakítás napjának éve minõsül;
2. a pénzügyi eszköz szerzési értékeként az áthelyezés napján irányadó szokásos piaci érték, illetve a megszerzésre
fordított érték közül a nagyobb vehetõ figyelembe;
3. ha a tartós befektetési szerzõdést megkötõ befektetési szolgáltató vagy hitelintézet nem
a nyugdíj-elõtakarékossági számla vezetõje, a (7) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével kell eljárni.
(6) Nem kell a (4) bekezdés rendelkezését alkalmazni, továbbá nem kell a számított követelésbõl egyéb jövedelmet
megállapítani, ha a magánszemély a nyugdíj-elõtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben, pénzügyi
eszközben fennálló) követelését – a (7) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve –
a) a nyugdíj-elõtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul más számlavezetõnél vezetett
nyugdíj-elõtakarékossági számlájára,
b) a nyugdíj értékpapírszámlán lévõ értékpapírja eladására adott megbízásának teljesítése céljából – ha
a számlavezetõ nem jogosult az értékpapír forgalmazására – a forgalmazásra, az ügyletben való közremûködésre
jogosult befektetési szolgáltatónál lévõ értékpapír-számlájára,
c) a nyugdíj értékpapírszámlán lévõ értékpapírt átalakítás vagy a kibocsátó átalakulása miatt az átalakításban, az
átalakulásban közremûködõ befektetési szolgáltatónál lévõ értékpapír-számlájára
helyezi át.
(7) A (6) bekezdés alkalmazása során
a) a bekezdés a) pontja szerinti áthelyezés feltétele, hogy a megszüntetett számla vezetõje a nyilvántartása alapján
jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezetõ számára
aa) az adózott követelésállomány (amennyiben az a nyilvántartásában szerepel),
ab) a magánszemély által teljesített befizetések,
ac) az osztalék jóváírások,
ad) a nyugdíj-elõtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt jóváírások
halmozott összegét, azzal, hogy adózott követelésállomány feltüntetése esetén csak annak nyilvántartásba vételét
követõen jóváírt tételeket kell szerepeltetni az ab)–ad) pont szerinti halmozott összegekben;
b) a bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén a (4) bekezdés rendelkezését csak akkor nem kell alkalmazni, ha az
áthelyezést követõ 30 napon belül, vagy az átruházásra vonatkozó ügyletben jogszabály alapján meghatározott
idõpontig a magánszemély nyugdíj-elõtakarékossági pénzszámlájára az értékpapír eladására adott megbízás
teljesítés-igazolása szerinti összeget az ügyletben közremûködõ befektetési szolgáltató átutalta, vagy ennek
hiányában a magánszemély az értékpapír áthelyezés napján irányadó szokásos piaci értékének megfelelõ összeget
befizette, azzal, hogy az átutalt/befizetett összeg nem minõsül nyugdíj-elõtakarékossági nyilatkozat adására jogosító
befizetésnek;
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c) a bekezdés c) pontja szerinti áthelyezés esetén a (4) bekezdés rendelkezését csak akkor nem kell alkalmazni, ha az
átalakításban, átalakulásban közremûködõ befektetési szolgáltató a kicserélt értékpapírt az ügyletben meghatározott
idõpontig a magánszemély nyugdíj-elõtakarékossági értékpapírszámlájára áthelyezte.”
9. §

Az Szja tv. 46. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Az adóelõleg-fizetési kötelezettség”
10. §

Az Szja tv. 49/A. §-ának (2)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Egyéni cég alapítása esetén, tevékenysége megszûnésére tekintettel az egyéni vállalkozó a cégbejegyzõ határozat
jogerõre emelkedésének napját megelõzõ napra vonatkozóan
a) leltárt készít, valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást állít össze a követelésekrõl, nettó értéken a tárgyi
eszközökrõl, nem anyagi javakról – megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülõket
azon az értéken is, amely értéket az egyéni cég alapító okiratában rögzít;
b) – a (3)–(4) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve – megállapítja az adókötelezettségét.
(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történõ megszûnése esetén
a) a fejlesztési tartalékra, a foglalkoztatási kedvezményre, a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok
szempontjából, az elõírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett – az egyéni vállalkozó döntése szerint –,
b) az egyéni cég tulajdonába adott eszköz esetében érvényesített kisvállalkozói kedvezményre, a kisvállalkozások
adókedvezményére vonatkozó szabályok szempontjából
nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszûntnek tekinteni.
(4) Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történõ megszûnése esetén a vállalkozói bevételek és
költségek megszûnéssel összefüggõ elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a leltárban, illetve a tételes kimutatásban feltüntetett, nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába
adott eszköz
aa) alapító okiratban meghatározott értéke vállalkozói bevételnek,
ab) értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt, a tárgyi eszközök, nem anyagi javak
nyilvántartása szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek
minõsül;
b) a megszûnés adóévérõl szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszûnését
követõen a megszûnés adóévérõl szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre
tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszûnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell
figyelembe vennie.
(5) A magánszemély az adóévrõl szóló adóbevallásában
a) a (2)–(4) bekezdés szerint megállapított jövedelmet, valamint az annak megfelelõ vállalkozói személyi
jövedelemadó- és vállalkozói osztalékalap utáni adó-kötelezettségét bevallja
vagy választhatja, hogy
b) a (3)–(4) bekezdés rendelkezéseinek és a megszûnés szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja
a jövedelmét, valamint az annak megfelelõ adókötelezettséget, és
c) az a) pont szerinti adókötelezettségnek a b) pont szerinti adókötelezettséget meghaladó részét – ha az a 10 ezer
forintot meghaladja – három egyenlõ részletben,
ca) az elsõt a b) pont szerinti adókötelezettséggel együtt az adóévi,
cb) a további két részletet a következõ két adóévi
kötelezettségként vallja be,
a megszûnés adóévérõl szóló személyi jövedelemadó bevallásában, és az adót e bevallás, illetve a kötelezettség évére
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidõig fizeti meg.”

11. §

(1) Az Szja tv. 49/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Többféle vállalkozói tevékenység esetén azok bevételeit együttesen kell egyéni vállalkozói bevételnek tekinteni,
valamint az elérésük érdekében felmerült, e törvényben elismert összes költséget is együttesen kell elszámolni. Az
egyéni vállalkozói jogállás megszûnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszûnést) követõen
a megszûnés adóévérõl szóló adóbevallás benyújtásáig
a) az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszûnés adóévében megszerzett
vállalkozói bevételnek,
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b) az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggõ igazoltan felmerült kiadás a megszûnés adóévében elszámolható
vállalkozói költségnek
minõsül, amelyet a magánszemély a megszûnés adóévérõl szóló adóbevallásában vesz figyelembe. A megszûnés
adóévérõl szóló adóbevallás benyújtását követõen az elõzõekben nem említett befolyó bevételre, illetve felmerült
kiadásra az önálló tevékenységbõl származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
(2) Az Szja tv. 49/B. §-a (7) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyéni vállalkozó elhatárolhatja a (6) bekezdés rendelkezéseiben említett tételekkel csökkentett vállalkozói bevételt
meghaladó vállalkozói költséget (a továbbiakban: elhatárolt veszteség). Az elhatárolt veszteség – figyelemmel az
(1) bekezdés rendelkezésére is – a következõk szerint számolható el:]
„d) E bekezdés rendelkezései akkor alkalmazhatóak, ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerû joggyakorlás
elvének betartásával keletkezett.”
12. §

Az Szja tv. 54. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az átalányadózás választását megelõzõen érvényesített kisvállalkozói kedvezményre, nyilvántartásba vett
fejlesztési tartalékra, foglalkoztatási kedvezményre, nyilvántartott adókülönbözetre, valamint a kisvállalkozások
adókedvezményére a 49/B. §, illetve a 13. számú melléklet rendelkezéseit az átalányadózás idõszakában is alkalmazni
kell.”

13. §

Az Szja tv. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § Az átalányadózásra való jogosultság megszûnik, ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadási (nyugtaadási)
kötelezettségét.”

14. §

Az Szja tv. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése
57. § (1) Az egyéni vállalkozónak a (2)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell az adókötelezettségeit
teljesítenie, ha a jogállását szabályozó külön törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.
(2) Az egyéni vállalkozó magánszemély – a tevékenysége szünetelésének bejelentése alapján – egyéni vállalkozói
tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett, ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette
(ideértve azt is, hogy a szünetelés bejelentését megelõzõen vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói
tevékenységet), azonban e rendelkezéstõl függetlenül a szünetelés idõszakában is be kell vallania az adóévben
a) kisvállalkozói kedvezménnyel,
b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel,
c) foglalkoztatási kedvezménnyel,
d) nyilvántartott adókülönbözettel,
e) kisvállalkozások adókedvezményével
kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét.
(3) Az egyéni vállalkozó, ha az adóév utolsó napján a tevékenységét szünetelteti, bevallásában kisvállalkozói
kedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény címen jövedelmét nem csökkentheti, nem tüntethet fel
nyilvántartott adókülönbözetet, nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét.
(4) Az egyéni vállalkozó
a) szünetelés idõszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) – az (5) bekezdésben említett kivétellel –
nem számolhat el;
b) a szünetelést – a jogállását szabályozó külön törvény szerint történõ bejelentéssel egyidejûleg – az egyéni
vállalkozói tevékenységére tekintettel pénzforgalmi bankszámlát vezetõ hitelintézet(ek)nek is bejelenti, azzal, hogy
a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli.
(5) A szünetelés kezdõ napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés
megkezdésének adóévérõl szóló adóbevallás benyújtásáig
a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek,
b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek
minõsül, amelyet az egyéni vállalkozó a szünetelés megkezdése évérõl szóló adóbevallásában vesz figyelembe.
A szünetelés megkezdése adóévérõl szóló adóbevallás benyújtását követõen az elõzõekben nem említett befolyó
bevételre, illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben, amelyben a tevékenység az adóév minden napján
szünetelt, az önálló tevékenységbõl származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
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15. §

Az Szja tv. 57/A. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Fizetõvendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az, aki – nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében –
üdülés, pihenés céljából közvetlenül magánszemély(ek)nek szálláshelyet nyújt ugyanazon magánszemélynek
adóévenként 90 napot meg nem haladó idõtartamra.
(2) A fizetõvendéglátó tevékenységet folytató magánszemély adóévenként az adóév egészére – az adózás rendjérõl
szóló törvény rendelkezései szerint – az e tevékenységébõl származó bevételére tételes átalányadózást választhat,
feltéve, hogy e tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévõ egy – nem szálláshely-szolgáltatás
rendeltetésû – lakásban vagy üdülõben folytatja.”

16. §

(1) Az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kamatjövedelemnek minõsülnek – figyelemmel az (5) bekezdés rendelkezéseire is – a következõk:]
„d) a magánszemély
da) biztosítási szerzõdéshez fûzõdõ maradékjogból,
db) életbiztosítási szerzõdés alapján, nyugdíjbiztosítási szerzõdés alapján a biztosító szolgáltatása címén
megszerzett – egyébként nem adómentes – bevételének az a része, amely meghaladja
1. a magánszemély vagy javára más magánszemély által fizetett díj(ak) – kivéve, ha azt a magánszemély, vagy a más
magánszemély költségként elszámolta –,
2. az adóköteles (adózott) biztosítási díj(ak)
összegébõl a kivont díjtartaléknak a kivonás elõtti díjtartalékhoz viszonyított arányos részét azzal, hogy nem
alkalmazható e rendelkezés azon bevételre, amelyre jogosító biztosítási szerzõdés díját vagy díjának egy részét
a magánszemély költségként elszámolta, valamint azon bevételre, amelyre jogosító életbiztosítási szerzõdés más
– nem magánszemély – által fizetett díja vagy díjának egy része adómentesnek minõsült, és a magánszemély
– a szerzõdés átalakításával lehetõvé vált díjtartalék-kivonásig – a díj, mint egyéb jövedelem után az adót nem fizette
meg, továbbá azzal, hogy a díjtartalék ismétlõdõ kivonása esetén nem vehetõ figyelembe az arányosított díjrésznek az
a része, amely a korábban már arányosított díjrészekkel együtt a befizetett díj(ak) együttes összegét meghaladja
(figyelembe vehetõ rész hiányában a viszonyítási alap nulla);”
(2) Az Szja tv. 65. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem kell figyelembe venni
a) jövedelemként
aa) azt – a nyereményalapot meg nem haladó – összeget, amelyet a kifizetõ a nyereménybetét-számlán jóváírt
nyeremény megváltásaként a magánszemélynek jóváír, kifizet;
ab) azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjérõl szóló törvény 7. számú melléklete adatszolgáltatási
kötelezettséget ír elõ;
ac) az olyan, egyébként az (1) bekezdés d) pontja szerint kamatjövedelemnek minõsülõ bevételrész 50 százalékát,
amelynek megszerzése a biztosítási szerzõdés megkötésének ötödik – ha a szerzõdés a megszerzéskor nem szûnik
meg, a negyedik – fordulónapját követõen történt;
ad) az olyan, egyébként az (1) bekezdés d) pontja szerint kamatjövedelemnek minõsülõ bevételrész 100 százalékát,
amelynek megszerzése a biztosítási szerzõdés megkötésének tizedik – ha a szerzõdés a megszerzéskor nem szûnik
meg, a hatodik – fordulónapját követõen történt
azzal, hogy a biztosítási szerzõdés megszûnését nem eredményezõ esetben akkor alkalmazható az ac) pont
rendelkezése, ha a díjtartalék-kivonás a kivonást megelõzõ négy évnél régebben felhalmozott, továbbá az ad) pont
rendelkezése, ha a díjtartalék-kivonás a kivonást megelõzõ hat évnél régebben felhalmozott díjtartalék terhére
történt;
b) kamatjövedelemként
ba) a tevékenységét nem szüneteltetõ egyéni vállalkozó ilyenként bejelentett pénzforgalmi bankszámláján jóváírt
és/vagy tõkésített, egyébként az (1) bekezdés a) pontjában említett, egyéni vállalkozói bevételként elszámolt kamatot;
bb) az (1) bekezdés szerinti jövedelmet, ha e törvény külön rendelkezései szerint tartós befektetésbõl származó
jövedelmet kell megállapítani.”
(3) Az Szja tv. 65. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés bb) alpontjának hatálya alá tartozó pénzügyi eszközre vonatkozó – egyébként az ellenõrzött
tõkepiaci ügylet fogalmának megfelelõ – ügylet esetén a magánszemély választhatja, hogy az adóbevallásában az
ellenõrzött tõkepiaci ügyletre vonatkozó rendelkezések szerint (ideértve az adókiegyenlítésre vonatkozó
rendelkezéseket is) vallja be az ügyleti nyereséget/veszteséget, ha annak az említett rendelkezésekben meghatározott
egyéb feltételei fennállnak, azzal, hogy kifizetõnek minõsülõ befektetési szolgáltatóval kötött ügylet esetében
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a) a magánszemély e rendelkezést akkor alkalmazhatja, ha az adóév utolsó napjáig – adóazonosító jelének
megadásával együtt – nyilatkozatot tesz ezen választásáról;
b) a befektetési szolgáltató az a) pont szerinti nyilatkozat alapján az ügylet(ek)rõl a magánszemélynek igazolást ad,
valamint az ellenõrzött tõkepiaci ügyletre vonatkozó rendelkezések szerinti adatszolgáltatást teljesít az állami
adóhatósághoz;
c) a magánszemély a befektetési szolgáltató által a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint levont adót
adóelõlegként veszi figyelembe.”
17. §

Az Szja tv. 67. §-ának (9) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az árfolyamnyereségbõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában:]
„c) a nyugdíj-elõtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történõ megszûnése esetén a nyugdíj
értékpapír/letéti számlán lévõ pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszûnés napján irányadó szokásos piaci érték,
illetve az a) pont szerint megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehetõ figyelembe.”

18. §

Az Szja tv. 67/A. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek, egyidejûleg
a 67/A. §-t követõen új alcímmel és 67/B. §-sal egészül ki:

„Ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó jövedelem
67/A. § (1) Ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó jövedelemnek minõsül a magánszemély által kötött ellenõrzött
tõkepiaci ügylet(ek) alapján – ideértve a magánszemélyt megilletõ választás szerint e § rendelkezéseinek hatálya alá
vont tõkepiaci ügyletet is – az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek (ide nem értve, ha az
kamatjövedelem, vagy ha az ügylet alapján tartós befektetésbõl származó jövedelmet kell megállapítani) együttes
összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt terhelõ, az adóévben pénzben elszámolt ügyleti veszteségek és
az ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes összegét (összes ügyleti
veszteség) meghaladó része. Ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteségnek minõsül az összes ügyleti
veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege.
(2) Az ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó jövedelem után az adó mértéke 20 százalék.
(3) E törvény alkalmazásában ellenõrzött tõkepiaci ügyletnek minõsül a befektetési szolgáltatóval a befektetési
vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló
törvény szerint meghatározott – csereügyletnek nem minõsülõ – pénzügyi eszközre, árura kötött ügylet, valamint
a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében, illetve
a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó
azonnali ügylet, ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, és
a) amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi,
b) amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban mûködõ pénzpiacon tevékenységet folytató
befektetési szolgáltatóval kötöttek, amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettõs adóztatás elkerülésérõl
szóló egyezménye, és
ba) az adott állam hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és
bb) ha az adott állam nem EGT-állam, biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere, és
bc) amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az
adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított
igazolással.
(4) Az e törvény és az adózás rendjérõl szóló törvény szerint kifizetõnek minõsülõ befektetési szolgáltató az általa
kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások) alapján az adóévet követõ év február 15-éig – a magánszemély nevének,
adóazonosító számának feltüntetésével – adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz a magánszemély adóévben
megvalósult ügyleteiben megszerzett bevételekrõl. Az ellenõrzött tõkepiaci ügylettel összefüggésben a befektetési
szolgáltatót adó(adóelõleg)-levonási kötelezettség nem terheli.
(5) A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerzõ magánszemély az ellenõrzött tõkepiaci ügylet(ek)rõl a befektetési
szolgáltató által kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások), illetõleg saját nyilvántartása alapján – az
árfolyamnyereségre irányadó szabályokat is értelemszerûen figyelembe véve – állapítja meg, az adóévrõl
benyújtandó bevallásában vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására elõírt határidõig fizeti meg.
(6) Ha a magánszemély az adóévben és/vagy az adóévet megelõzõ évben, és/vagy az adóévet megelõzõ két évben
ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteséget ér(t) el és azt a veszteség keletkezésének évérõl szóló
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adóbevallásában feltünteti, adókiegyenlítésre jogosult, amelyet az adóbevallásában megfizetett adóként
érvényesíthet a (7)–(8) bekezdés rendelkezései szerint.
(7) A (6) bekezdésben említett adókiegyenlítés az adóévben és/vagy az azt megelõzõ két évben bevallott, ellenõrzött
tõkepiaci ügyletbõl származó veszteségnek és a (2) bekezdés szerinti, a bevalláskor hatályos adókulcsnak a szorzata,
csökkentve az adóévet megelõzõ két év bármelyikérõl szóló adóbevallásban ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó
veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel, de legfeljebb a (8) bekezdés szerint meghatározott összeg.
(8) A (7) bekezdésben említett összeg az adóévben és/vagy az azt megelõzõ két évben bevallott, ellenõrzött tõkepiaci
ügyletbõl származó jövedelem adója, csökkentve az adóévet megelõzõ két év bármelyikérõl szóló adóbevallásban
ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel.
(9) Az (1) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen árfolyamnyereségnek minõsül – az értékpapírnak ellenõrzött tõkepiaci
ügyletben történõ átruházása esetén – az értékpapír névértékébõl, legfeljebb azonban az elért bevételbõl az a vagyoni
érték, amely az átruházó magánszemélynél a 77/A. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint – az (5) bekezdésében
említett esetek kivételével – c) pontja, továbbá d)–e) pontja alapján nem minõsült bevételnek, csökkentve az
értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek összegével.
(10) E § rendelkezései helyett a kereskedelmi árut átruházó magánszemély által az ellenõrzött tõkepiaci ügylet révén
pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységbõl származó jövedelemre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ügylet a kereskedelmi áru tényleges átadásával szûnik meg.

Tartós befektetésbõl származó jövedelem
67/B. § (1) E törvény külön rendelkezéseitõl eltérõen tartós befektetésbõl származó jövedelemnek minõsül
a (2)–(9) bekezdés rendelkezéseiben foglalt feltételek és adókötelezettség mellett pénzösszeg befektetési
szolgáltatóval, illetõleg hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerzõdéssel történõ lekötése révén,
a magánszemélyt a lekötés megszûnésekor, megszakításakor megilletõ bevételnek – ideértve a befektetésben lévõ
pénzügyi eszköznek a lekötés megszûnésekor, megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is – az említett
rendelkezések szerint lekötött pénzösszeget meghaladó része (e § (4)–(5) bekezdésének alkalmazásában: lekötési
hozam). A tartós befektetési szerzõdés arra vonatkozó külön megállapodás, hogy a felek az említett jövedelem
tekintetében az e § szerinti adózási szabályokat alkalmazzák.
(2) Lekötött pénzösszegnek minõsül az (1) bekezdésben említett tartós befektetési szerzõdés alapján az adóévben egy
összegben vagy részletekben történõ, elsõ alkalommal legalább 25 ezer forint befizetés, amelyet a (3) bekezdés szerint
történõ befektetések hozamaival (kamat, árfolyamnyereség, ügyleti nyereség, osztalék stb.) együtt a magánszemély
a befizetés naptári évét követõ legalább három naptári évben (a továbbiakban: hároméves lekötési idõszak), valamint
a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben (a továbbiakban: kétéves lekötési idõszak,
a három- és kétéves idõszak együtt a továbbiakban: ötéves lekötési idõszak), a vállalt lekötési idõszak utolsó napján is
még a befektetési szolgáltató, illetõleg a hitelintézet által szerzõdésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart.
A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követõen a hároméves, illetve ötéves lekötési idõszakban az említett
hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhetõ és az egyes tartós befektetési szerzõdések alapján
fennálló állományok között átcsoportosítás nem lehetséges. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési
szolgáltatóval, hitelintézettel (3) bekezdés a), illetve b) pontjában említett célra egyaránt egy-egy tartós befektetési
szerzõdés köthetõ. Más tekintetben a magánszemély ilyen szerzõdéseinek száma nem korlátozott.
(3) A lekötött pénzösszeg és a (4) bekezdésben meghatározott idõpontig elért befektetési hozamok állománya terhére
a magánszemély az általa külön-külön megkötött tartós befektetési szerzõdés alapján
a) ellenõrzött tõkepiaci ügyletben forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi
eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minõsülne,
vagy
b) kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történõ elkülönítést is), takarékbetétben forintban történõ
elhelyezésre
vonatkozó korlátlan számú (vételi, eladási, betétlekötési, ismételt lekötési stb.) megbízást adhat. A befektetési
szolgáltató, illetõleg hitelintézet a megbízást, a teljesítést, a magánszemély tulajdonába került, vagy általa átruházott
a) pont szerinti pénzügyi eszközt, pénzeszközt, illetve a b) pont szerinti befektetést rögzíti az adott szerzõdéshez
tartozó lekötési nyilvántartásban.
(4) Lekötési hozamot
a) a lekötési idõszak megszûnésekor (az ötéves lekötési idõszak utolsó napján, illetve – ha a magánszemély a lekötési
idõszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési idõszak utolsó napján);
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b) a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget, és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár
részben felveszi vagy a befektetésben lévõ pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból
kivonja)
kell megállapítani. Ha a magánszemély a hároméves lekötési idõszak utolsó napján a lekötési idõszakot a lekötött
pénzösszegnek csak egy részére – de legalább 25 ezer forintnak megfelelõ összegben – hosszabbítja meg, ezen rész
tekintetében a lekötési idõszak nem szakad meg. Nem kell a bevételbõl jövedelmet megállapítani a tartós befektetési
szerzõdéssel rendelkezõ magánszemély halála esetén, ha az a lekötési idõszak megszûnése elõtt következett be.
(5) Az adó mértéke
a) nulla százalék az ötéves lekötési idõszak utolsó napján,
b) 10 százalék, ha a magánszemély
ba) a lekötést nem hosszabbítja meg, a hároméves lekötési idõszak utolsó napján,
bb) a lekötést a lekötött pénzösszegnek egy részére nem hosszabbítja meg, az e résszel arányos, a hároméves lekötési
idõszak utolsó napján,
bc) a lekötést a kétéves lekötési idõszakban szakítja meg, a megszakítás napján,
c) 20 százalék, ha a magánszemély a lekötést az elhelyezést követõen a hároméves lekötési idõszak vége elõtt szakítja
meg, a megszakítás napján
megállapított lekötési hozam után.
(6) Az e törvény és az adózás rendjérõl szóló törvény szerint kifizetõnek minõsülõ hitelintézet, befektetési szolgáltató
a) a tartós befektetésbõl származó jövedelemrõl, a tartós lekötés napjáról, valamint a lekötési idõszak megszûnésének
vagy megszakításának napjáról a jövedelem keletkezésének adóévét követõ év február 15-éig igazolást ad
a magánszemélynek,
b) az igazolás tartalmáról – a magánszemély nevének, adóazonosító számának feltüntetésével – adatot szolgáltat az
adóhatóságnak,
c) a lekötési nyilvántartásban rögzített osztalékra jogosító értékpapír esetében az osztalékfizetést megelõzõen
értesíti a kibocsátót, hogy e jövedelembõl adót nem kell levonnia.
(7) A tartós befektetésbõl származó jövedelmet a magánszemélynek nem kell bevallania, ha az adójának mértéke nulla
százalék. Egyéb esetben az adót a magánszemély az adóbevallásában állapítja meg, és a bevallás benyújtására nyitva
álló határidõig fizeti meg.
(8) Amennyiben a befektetési szolgáltató, illetõleg a hitelintézet adatszolgáltatásra nem kötelezett, e § rendelkezései
akkor alkalmazhatóak, ha a magánszemély a befektetési szolgáltatóval, illetõleg a hitelintézettel megkötött tartós
befektetési szerzõdéssel igazolhatóan – neve, adóazonosító jele, a lekötött pénzösszeg feltüntetésével – az elsõ
befizetést követõ 30 napon belül bejelenti az adóhatóságnak, és rendelkezik a befektetési szolgáltató, illetõleg
a hitelintézet által a (6) bekezdés szerinti tartalommal kiállított olyan igazolással, amelybõl a tartós befektetésbõl
származó jövedelem megállapítható.
(9) A lekötési idõszak megszûnését, a lekötés megszakítását követõ idõszakra tartós befektetésbõl származó
jövedelem az adott szerzõdés alapján nem állapítható meg, a megszûnés, a megszakítás napját követõen keletkezõ
tõkejövedelemre – jogcíme szerint – a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy
a) ha a jövedelmet szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani, a megszûnés, megszakítás napján irányadó
szokásos piaci érték, illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehetõ figyelembe,
b) adókiegyenlítés ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteség esetén akkor érvényesíthetõ, ha az
a megszûnés, a megszakítás napját követõen kötött ügyletekbõl keletkezett.
(10) A (2) bekezdés rendelkezésének alkalmazásában befizetésnek minõsül továbbá
a) ha a magánszemély tartós befektetési szerzõdés alapján a nyugdíj-elõtakarékossági számláját megszünteti, és
a nyugdíj-elõtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által
vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át (azzal, hogy az átalakítás
napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni);
b) az ötéves lekötési idõszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévõ pénzeszköznek, pénzügyi eszköznek az
ötéves lekötési idõszak megszûnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerzõdés alapján a befektetési
szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása, azzal, hogy
ba) a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési idõszak
megszûnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke, illetve a megszerzésre fordított összeg közül
a nagyobbat;
bb) a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési idõszak utolsó évét
kell figyelembe venni.”
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19. §

Az Szja tv. 69. §-ának (11) bekezdése helyébe a követezõ rendelkezés lép:
„(11) Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz, e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak
hiányában is akkor minõsül természetbeni juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely
termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás
körülményei megfelelnek az e törvényben a természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezésekben foglaltaknak.
Nem minõsül természetbeni juttatásnak a bármire korlátozás nélkül felhasználható utalvány, készpénz-helyettesítõ
fizetési eszköz.”

20. §

Az Szja tv. 1. és 10. számú melléklete e törvény 1. és 2. melléklete szerint módosul.

II. Fejezet
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
21. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 2. § (2) bekezdése
a következõ j) ponttal egészül ki:
[Belföldi illetõségû adózó a belföldi személyek közül]
„j) az egyéni cég.”

22. §

(1) A Tao. 4. §-ának 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„11. ellenõrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetõségû
(a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetõségû tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel
rendelkezõ) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi
forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendõ),
adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelõ adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén
a csoportszinten fizetett (fizetendõ) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett
hányadosa nem éri el a 19. § (1) bekezdésében elõírt mérték kétharmadát vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív
adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelõ adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni,
ha a külföldi társaság székhelye, illetõsége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban
van, amellyel a Magyar Köztársaságnak hatályos egyezménye van a kettõs adóztatás elkerülésére és amely államban
valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minõsül a külföldi társaság és az adott államban lévõ kapcsolt vállalkozásai által
együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelõ, feldolgozó,
mezõgazdasági, szolgáltató, befektetõi, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebbõl származó bevételük eléri az
összes bevételük legalább 50 százalékát; a valódi gazdasági jelenlétet az adózó köteles bizonyítani;
b) befektetõi tevékenységnek minõsül a tulajdoni részesedést jelentõ tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási
tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet,
továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkezõ alapkezelõ által kezelt, ugyanazon országban
alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban elõírt társasági adónak
megfelelõ adó mértékének kell elérnie a 19. § (1) bekezdésében elõírt mérték kétharmadát;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkezõ adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó
adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétõl, illetõségétõl eltérõ államban lévõ
telephelyére is;
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minõsül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban
közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy – a Polgári
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – meghatározó befolyással
rendelkezik;
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g) nem minõsül ellenõrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév elsõ napján már legalább öt
éve elismert tõzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos
részesedéssel rendelkezik.”
(2) A Tao. 4. §-ának 18/a. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„18/a. ingatlannal rendelkezõ társaság: az adózó, amennyiben
1. a beszámolójában vagy a belföldi illetõségû adózónak vagy külföldi vállalkozónak minõsülõ kapcsolt
vállalkozásaival együttesen (a továbbiakban: csoport), az egyes beszámolókban kimutatott eszközök
mérlegfordulónapi piaci értékének (együttes) összegébõl a belföldön fekvõ ingatlan értéke több mint 75 százalék és
2. tagja (részvényese) vagy a csoport valamelyikének tagja (részvényese) az adóév legalább egy napján olyan
államban rendelkezik külföldi illetõséggel, amellyel a Magyar Köztársaság nem kötött a kettõs adóztatás elkerülésérõl
egyezményt vagy az egyezmény lehetõvé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történõ adóztatását
azzal, hogy
a) beszámoló alatt az adóévre vonatkozó, a naptári év (elsõ ízben 2011.) május 31-éig rendelkezésre álló beszámolót
kell érteni,
b) az illetõséget az adózó a tag (részvényes) nyilatkozata alapján veszi figyelembe, nyilatkozat hiányában a 2. pontban
szereplõ feltétel bekövetkezését kell vélelmezni,
c) az adózónak az ingatlan arányának megállapításához szükséges adatokról a naptári év július 31-éig tájékoztatnia
kell a csoporthoz tartozó valamennyi kapcsolt vállalkozását,
d) e rendelkezések az elismert tõzsdén jegyzett adózóra nem vonatkoznak,
e) nem kell e rendelkezéseket alkalmazni, ha az adózó vagy a csoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozás egyik külföldi
illetõségû tagja (részvényese) sem idegenítette el, vonta ki (részben sem) a részesedését a c) pont szerinti tájékoztatási
kötelezettség esedékességét megelõzõ naptári évben.”
(3) A Tao. 4. § a következõ 30. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„30. pályakezdõ: a munkavállaló a középfokú nevelési-oktatási vagy a felsõoktatási intézménnyel nappali képzés
keretében fennálló jogviszonya megszûnését, illetve a tanulói jogviszonya tankötelezettség címén való megszûnését
követõ egy naptári éven belül létesített elsõ munkaviszonyában, illetve elsõ munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyában;”
(4) A Tao. 4. § a következõ 40. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„40. egyéni cég: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvényben egyéni cégként meghatározott jogalany.”
23. §

(1) A Tao. 16. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adózó átalakulásakor]
„f) a kettõs könyvvitelt vezetõ jogutódnál elsõ adóévében az adózás elõtti eredményt módosítja az egyszeres
könyvvitelt vezetõ jogelõd által (kiválás esetén az általa) az átalakulás során az eredménytartalékba helyezett áttérési
különbözet összege;”
(2) A Tao. 16. § -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egyéni cég az alapító egyéni vállalkozónál a személyi jövedelemadóról szóló törvény elõírása szerint az
alapításig keletkezett, és addig nem rendezett elhatárolt veszteséggel a 17. §-ban foglaltak szerint csökkentheti az
adózás elõtti eredményét. Az egyéni cég – ha az alapító egyéni vállalkozó nyilvántartásában feltüntetett összes eszköz
nem kerül az egyéni cég tulajdonába – az egyéni vállalkozónál nyilvántartott elhatárolt veszteségnek az átadott
eszközöknek az összes eszköz értékéhez viszonyított arányos részére, minden esetben a nyilvántartott értékek alapján,
két tizedesjegyre számítva alkalmazza a 17. § (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit.”
(3) A Tao. 16. §-ának (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) Ha a jogutód, illetve az átvevõ társaság külföldi illetõségû, akkor a (9)–(14) bekezdés elõírásait a külföldi illetõségû
által külföldi vállalkozóként belföldi telephelyen folytatott tevékenységhez ténylegesen kapcsolódó eszközökre,
forrásokra lehet alkalmazni.”
(4) A Tao. 16. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az egyéni cég
a) az alapító egyéni vállalkozó megszûnésekor nyilvántartott fejlesztési tartalékot – amelynek megfelelõ összegben
köteles az alapítását követõ nappal lekötött tartalékot képezni – a 7. § (15) bekezdésében foglaltak szerint oldhatja fel,
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azzal, hogy a felhasználásra rendelkezésre álló idõpont meghatározásakor kezdõ idõpontnak azt az adóévet kell
tekinteni, amelyben az alapító egyéni vállalkozó a fejlesztési tartalékot vállalkozói bevétel csökkentésként
érvényesítette, továbbá számításba kell venni az egyéni vállalkozó megszûnéséig eltelt adóéveket is,
b) az alapító egyéni vállalkozó által a személyi jövedelemadó törvény elõírása alapján érvényesített kisvállalkozói
kedvezményre a 8. § (1) bekezdés u) pontjában foglaltakat alkalmazza, azzal, hogy az eredmény csökkentése
adóéveként a vállalkozói bevétel csökkentésének adóévét kell tekinteni, az eredmény csökkentésének adóévét követõ
negyedik adóév utolsó napjának meghatározásához kezdõ idõpontnak azt az adóévet kell tekinteni, amelyben az
alapító egyéni vállalkozó a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette, továbbá számításba kell venni az egyéni
vállalkozó megszûnéséig eltelt adóéveket is,
c) az alapító egyéni vállalkozó által a személyi jövedelemadó törvény elõírása alapján érvényesített foglalkoztatási
kedvezményre a 8. § (1) bekezdés v) pontjában és (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, azzal, hogy igénybe vett
kedvezmény alatt az alapító egyéni vállalkozó által érvényesített vállalkozói bevétel csökkentés összegét,
a kedvezmény igénybevétele idõpontjának a vállalkozói bevétel csökkentés adóévét tekinti, továbbá
a foglalkoztatottak létszáma változása vizsgálatakor számításba kell venni az egyéni vállalkozó megszûnéséig eltelt
adóéveket is,
d) az alapító egyéni vállalkozó megszûnésekor személyi jövedelemadó különbözet címen nyilvántartott
különbözetre – amelynek megfelelõ összegben köteles az alapítását követõ nappal lekötött tartalékot képezni – a 19. §
(5)–(6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, azzal, hogy a felhasználásra rendelkezésre álló idõpont
meghatározásakor kezdõ idõpontnak azt az adóévet kell tekinteni, amelyben az alapító egyéni vállalkozó
a 10 százalékos adómértéket alkalmazta, továbbá számításba kell venni az egyéni vállalkozó megszûnéséig eltelt
adóéveket is,
e) az alapító egyéni vállalkozó által a személyi jövedelemadó törvény elõírása alapján érvényesített kisvállalkozói
adókedvezményre a 22/A. §-ban foglaltakat alkalmazza, azzal, hogy a 22/A. § (5) bekezdésében elõírt idõtartamba
a hitelszerzõdés megkötése, illetve a tárgyi eszköz használatba vétele idõpontjától az alapító egyéni vállalkozó
megszûnéséig eltelt adóéveket is számításba kell venni.”
24. §

A Tao. 17. § -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a 6. § (1)–(4) bekezdése szerinti adóalap bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó
a következõ adóévekben – a (3)–(9) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve – döntése szerinti megosztásban
csökkentheti az adózás elõtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerû joggyakorlás elvének
betartásával keletkezett (a továbbiakban: elhatárolt veszteség).”

25. §

A Tao. 19. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A jogutódnak, a jogelõd nélkül alakult adózónak az elsõ adóévében a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak
alkalmazásakor a megelõzõ adóévre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmaznia. E § alkalmazásában a külföldi
személy abban az évben minõsül jogelõd nélkül létrejött adózónak, amelyben 2000. december 31-ét követõen külföldi
vállalkozóként az állami adóhatósághoz elõször be kellett jelentkeznie. E § alkalmazásában az egyéni cég az
alapításakor jogelõd nélkül létrejött adózónak minõsül.”

26. §

A Tao. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A mozgóképszakmai hatóság által egy filmalkotáshoz kiadott, kedvezményre való jogosultságot igazoló
támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a mozgóképszakmai hatóság által jóváhagyott közvetlen
filmgyártási költség Mktv. 12. § (10) bekezdésében meghatározott részének 20 százalékát, azzal, hogy nem állítható ki
igazolás, ha a filmalkotás az Mktv. rendelkezései szerint nem jogosult közvetett állami támogatásra.”

27. §

(1) A Tao. 22/B. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének további feltétele,
hogy az adókedvezmény elsõ igénybevételének adóévét követõ négy adóévben
a) az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 150 fõvel, ha az adózó a beruházást
a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi
üzembe és üzemelteti, legalább 75 fõvel meghaladja a beruházás megkezdését megelõzõ adóévben vagy – az adózó
választása szerint – a beruházás megkezdését megelõzõ három adóév adataiból számított számtani átlagnak
megfelelõ foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, vagy
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b) az adózónál elszámolt, évesített bérköltség legalább az adóév elsõ napján érvényes minimálbér adóévre számított
összegének hatszázszorosával, ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett
települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, legalább háromszázszorosával
meghaladja a beruházás megkezdését megelõzõ adóév évesített vagy – az adózó választása szerint – a beruházás
megkezdését megelõzõ három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelõ bérköltségét.”
(2) A Tao. 22/B. §-a következõ (14) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen
módosul:
„(14) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy
az adókedvezmény elsõ igénybevételének adóévét követõ négy adóévben
a) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma kisvállalkozásnál legalább 20 fõvel, középvállalkozásnál legalább
50 fõvel meghaladja a beruházás megkezdését megelõzõ adóévben vagy – az adózó választása szerint – a beruházás
megkezdését megelõzõ három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelõ foglalkoztatottak
átlagos állományi létszámát, vagy
b) az elszámolt, évesített bérköltség kisvállalkozásnál legalább az adóév elsõ napján érvényes minimálbér adóévre
számított összegének ötvenszeresével, középvállalkozásnál százszorosával meghaladja a beruházás megkezdését
megelõzõ adóév vagy – az adózó választása szerint – a beruházás megkezdését megelõzõ három adóév évesített
adataiból számított számtani átlagnak megfelelõ évesített bérköltségét.”
28. §

A Tao. a következõ 29/J. §-sal egészül ki:
„29/J. § (1) Az adózónak nem kell a 22/B. § (15) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ha a 22/B. § (9) bekezdésében
elõírt feltételeket a 2009. adóévben vagy a 2009. és 2010. adóévben nem teljesíti, de ezen adóév(ek)ben nem vesz
igénybe a 22/B. § alapján adókedvezményt és átlagos állományi létszáma vagy bérköltsége nem csökken a beruházás
megkezdését megelõzõ adóévben foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége alá. E rendelkezés alkalmazásának
feltétele, hogy az adózó a 2009. adóévérõl szóló adóbevallásának esedékességéig bejelenti a pénzügyminiszternek
a) határozattal engedélyezett fejlesztési adókedvezmény esetében a határozat számát,
b) más esetben a bejelentés idõpontját (év, hónap, nap) és a beruházás helyét.
A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazó adózónál a 22/B. § (6) és (9) bekezdéseiben elõírt idõtartamba nem kell
beszámítani azt az adóévet, amelyben az adózó nem vett igénybe adókedvezményt.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazó adózó a 22/B. § (15) bekezdése alapján, jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsülõ adókedvezményt önellenõrzési pótlék felszámítása nélkül, három adóévben, egyenlõ
részletekben fizetheti vissza, utoljára a 2011. adóévérõl szóló adóbevallásának esedékességéig, amennyiben a 22/B. §
(9) bekezdésében elõírt feltételeket elsõ ízben a 2009. adóévben nem teljesíti.
(4) Az adózó a 22/B. § (9) bekezdésében elõírt foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának növelését, illetve
a bérköltség növelését – választása szerint – a beruházás megkezdését megelõzõ három adóév foglalkoztatottak
átlagos állományi létszámának, illetve a beruházás megkezdését megelõzõ három adóévben elszámolt évesített
bérköltségnek a számtani átlagához viszonyítva is teljesítheti, feltéve, hogy nem alkalmazza az (1) bekezdésben
foglaltakat, a beruházást 2008. október 1. napja elõtt kezdte meg és 2009. január 1-je és 2010. december 31-e között
helyezi üzembe.”

29. §

A Tao. 31. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E törvény 22/B. § (1) bekezdésének j) pontja, valamint (9) és (14) bekezdése a Szerzõdés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános
csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09.,
3–47. o.) hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatási programnak minõsül.”

30. §

A Tao. 3. számú melléklete e törvény 3. melléklete szerint módosul.
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III. Fejezet
Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása
31. §

(1) Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Adóalany lehet:
a) az egyéni vállalkozó;
b) az egyéni cég;
c) a közkereseti társaság;
d) a betéti társaság;
e) a korlátolt felelõsségû társaság;
f) a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
g) az erdõbirtokossági társulat;
h) a végrehajtói iroda;
i) az ügyvédi iroda és a közjegyzõi iroda;
j) a szabadalmi ügyvivõi iroda.”
(2) Az Eva tv. 2. §-ának (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) a magánszemély egyéni vállalkozóként tevékenységét folyamatosan végezte, a jogi személy, a jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég nem alakult át (ideértve különösen a kiválást és a beolvadást is), valamint
a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, egyéni cégben (az öröklést kivéve) új tag nem
szerzett (új tagok nem szereztek összesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést;”
(3) Az Eva tv. 2. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A (3) bekezdés a) pontja szerinti folyamatos tevékenység végzésére és az e) pontban meghatározott bevétel
elérésére irányuló feltétel nem vonatkozik arra a magánszemély egyéni vállalkozóra, aki tevékenységét vagy
szolgálatát szünetelteti, továbbá arra, aki a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott
gyermekgondozási segélyben vagy a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott
gyermekgondozási díjban részesül.”

32. §

(1) Az Eva tv. 3. §-ának (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[(1) Az adózó adóalanyisága megszûnik:]
„i) a változás bekövetkezésének napját megelõzõ nappal, ha az egyéni cég tagjának korlátlan mögöttes felelõssége
korlátolttá válik.”
(2) Az Eva tv. 3. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az adóalanyiság megszûnésének adóévét követõ négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható,
kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szûnik meg.
(4)Ha az egyéni vállalkozó adóalanyisága egyéni cég alapítása, vagy vagyoni betétjének átruházással történõ
megszerzése miatt szûnik meg, az immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek az egyéni cég részére nem pénzbeli
hozzájárulásként történõ szolgáltatása esetén a magánszemélynek a személyi jövedelemadóról szóló törvény ingó
vagyontárgy, vagy ingatlan, vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályai szerint
keletkezik adókötelezettsége, azzal, hogy a bevételbõl nem vonható le az az összeg, amelyet az egyéni vállalkozó
valamely tevékenysége bevételével szemben költségként már elszámolt, vagy amelyet e törvény rendelkezései
alapján költségként elszámoltnak kell tekinteni.”
(3) Az Eva tv. 3. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem szûnik meg az egyéni cég adóalanyisága, ha a tag halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak
egyetértésével örököse (örökösei), illetve a tag cselekvõképtelenségét vagy cselekvõképességének korlátozását
kimondó bírósági határozat esetén a tag nevében és javára eljárva törvényes képviselõje az egyéni cég tagjává válik, és
az e törvény szerinti adóalanyiságot választja, feltéve, hogy e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek
megfelel. Választását az ok bekövetkeztétõl számított harminc napon belül jelenti be a cégbíróságnak. Az
adóalanyiság bejelentése jogszerûségének nem feltétele a 2. § (3) bekezdésének a) és e) pontjában, valamint a 2. §
(4) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak való megfelelés, de a bejelentésre egyebekben az e törvény szerinti
bejelentésre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha az új tag nem az e törvény szerinti adóalanyiságot választja,
akkor az e törvényben elõírt, az egyéni cég adóalanyiságának megszûnésére vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.”
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33. §

Az Eva tv. 17. §-ának (8)–(9) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) Az egyéni vállalkozó az e törvény szerinti adóalanyisága megszûnésének – ide nem értve, ha az egyéni vállalkozói
tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szûnik meg – adóévét követõ elsõ adóév elsõ napjára
vonatkozóan – a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek a nyilvántartásra vonatkozó rendelkezései megfelelõ
alkalmazásával – részletes vagyonleltárt készít minden olyan eszközérõl, amelyet vállalkozói tevékenysége keretében
fog használni.
(9) Az adóalanyiság idõszaka alatt megszerzett nem anyagi jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság
megszûnése – ide nem értve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt
szûnik meg – után a jövedelem meghatározásakor az értékcsökkenési leírást a más által kibocsátott bizonylaton
feltüntetett értékre, mint beruházási költségre vetítve állapítja meg.”

34. §

Az Eva tv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvénynek a jogutód nélküli megszûnésre irányadó rendelkezéseit alkalmazza, ha az adóévben
bejelenti, hogy a következõ adóévben adókötelezettségeit e törvény rendelkezései szerint teljesíti. Az adózó azonban
– választása szerint – nem alkalmazza a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tao.) 8. § (1) bekezdése u) és v) pontjaiban, a 7. § (15) bekezdésében, a 16. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, c) pontjának cf), ch) alpontjában, a (16) bekezdés a)–d) pontjában és a 19. § (5) bekezdésében foglaltakat,
ha adóalanyisága idõszaka alatt a Tao. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával nem terhelné az adózás elõtti
eredmény növelésének, illetve az adó megfizetésének kötelezettsége. Az az adózó, aki e bekezdés szerinti
lehetõséggel élt, de a feltételeknek nem felel meg, a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó eseményt
követõ elsõ eva bevallásában vallja be.”

35. §

(1) Az Eva tv. 21. § (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. egyéni vállalkozó:]
„a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerint egyéni vállalkozóként
nyilvántartott személy,”
(2) Az Eva tv. 21. § (1) bekezdése a következõ 3. ponttal egészül ki:
„3. egyéni cég: az Evtv.-ben egyéni cégként meghatározott jogalany.”

MÁSODIK RÉSZ
A KÖZÖSSÉGI VÁMJOG VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
2003. ÉVI CXXVI. TÖRVÉNYT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
IV. Fejezet
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvényt érintõ módosítások
36. §

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 7/B. §-a a következõ (4)–(6) bekezdésekkel egészül
ki:
„(4) Az Európai Unió saját bevételeit, illetve a központi költségvetés bevételi érdekeit különösen veszélyeztetõ
jogsértések felderítése, illetve a jogszerû állapot helyreállítása érdekében a Kormány által központosított utólagos
ellenõrzésre kijelölt szerv a Vám- és Pénzügyõrség vezetõjének saját hatáskörében vagy más adóhatóság, hatóság
megkeresésére kiadott utasítása alapján a Magyar Köztársaság területén az (5) bekezdésben meghatározott okból
ellenõrzést végezhet, kezdeményezhet, megkezdett ellenõrzéseket magához vonhat (központosított utólagos
ellenõrzés).
(5) A (4) bekezdés szerinti központosított utólagos ellenõrzés elrendelésére abban az esetben kerülhet sor, ha
a rendelkezésre álló adatok, tények, körülmények valószínûsítik, hogy a vámtartozás és a nem közösségi adók és díjak
megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket
a) a határon átnyúló, harmadik országba irányuló jogsértõ kereskedelmi kapcsolatokkal, jogszerû kereskedelmi
kapcsolatok színlelésével teljesítik, vagy
b) harmadik országban letelepedett gazdasági szereplõvel folytatott kereskedelmi kapcsolat során megsértik.
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(6) Az eljáró vámszerv az eljárás eredményeként kiadmányozott jogerõs határozat(ok) egy példányának
megküldésével tájékoztatja azt a vámszervet, amely a központosított utólagos ellenõrzés elrendelése hiányában az
ügyben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezne.”

HARMADIK RÉSZ
A HELYI ADÓKAT, AZ ILLETÉKEKET ÉS A GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
V. Fejezet
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
37. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/B. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(4) Ha a vállalkozó az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor]
„a) köteles az egyszerûsített vállalkozói adókötelezettségérõl szóló bevallás-benyújtással egyidejûleg az
egyszerûsített vállalkozói adóalanyiság megszûnését követõ naptól az azt követõ adóév elsõ félévének utolsó napjáig
terjedõ idõszakra (e pont alkalmazásában: elõlegfizetési idõszak) a bevallásban szereplõ, a bevallással lefedett idõszak
naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegû adóelõleget az elõlegfizetési idõszakra esõ egyes elõlegfizetési
idõpontokra, egyenlõ arányban bevallani. Nem kell adóelõleget bevallani arra az elõlegfizetési idõpontra, amelyre
a vállalkozó már vallott be adóelõleget.”

38. §

(1) A Htv. 52. §-a 26. pontjának d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[52. § E törvény alkalmazásában:]
[26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerûen végzõ]
„d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;”
(2) A Htv. 52. §-a a következõ 61. ponttal egészül ki:
[52. § E törvény alkalmazásában:]
„61. külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbõl származó adóalaprész: az iparûzési adóalapnak az része,
amely a 3. számú melléklet – tevékenységre leginkább jellemzõ – 1.1 vagy 1.2 vagy 2.1 pontja alkalmazásával
a külföldön létesített telephelyre, telephelyekre jut, azzal, hogy a 3. számú mellékletben említett település, települések
kifejezések alatt a külföldön létesített telephelyet, telephelyeket is érteni kell. Ha a vállalkozó adóévet megelõzõ teljes
adóévi adóalapja a 100 millió forintot meghaladja csak a 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti módszer alkalmazható.”

VI. Fejezet
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
39. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(2) Az ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseket a belföldi ingatlan,
a belföldön nyilvántartásba vett gépjármû és pótkocsi, illetve az e vagyontárgyakhoz kapcsolódó vagyoni értékû
jogok, továbbá a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaság vagyoni betétje tekintetében kell alkalmazni, kivéve,
ha nemzetközi szerzõdés másként rendelkezik.
(3) Ingónak vagy ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékû jognak jogügyleten alapuló szerzése esetében – a belföldön már
nyilvántartásba vett gépjármû és pótkocsi, illetve az ezekhez kapcsolódó vagyoni értékû jogok, továbbá a belföldi
ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaság vagyoni betétje kivételével – e törvényt akkor kell alkalmazni, ha az ingó
átadása, illetve a vagyoni értékû jog megszerzése belföldön történt.”

40. §

Az Itv. 17. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Mentes az ajándékozási illeték alól:]
„l) hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítõ pénzügyi
szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítõ szolgáltatásból származó 10 000 forintot meg nem
haladó követelésének elengedése, feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak,
pénzügyi vállalkozásnak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen
megszûnik;”
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41. §

Az Itv. 17/B. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17/B. § (1) A kisvállalkozásra vonatkozó feltételeknek megfelelõ egyéni vállalkozó kizárólag üzleti célt szolgáló
vállalkozói vagyonának öröklése, továbbá – az ajándékozó kisvállalkozásának megszüntetésére való tekintettel – az
ilyen vagyonnak az egyéni vállalkozás megszüntetését követõ három hónapon belüli ajándékozása esetén
a magánszemély örökös, illetve a magánszemély megajándékozott az általa megszerzett vállalkozói vagyon forgalmi
értékébõl a (3)–(5) bekezdésben meghatározott illetékalap-kedvezményre jogosult. A kedvezmény igénybevételének
feltétele, hogy a vagyonszerzõ – öröklés esetén a hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedésétõl, ajándékozás esetén
az ajándék elfogadásától számított – 30 napon belül
a) a vállalkozási tevékenységet egyéni vállalkozóként megkezdje, vagy
b) a megszerzett vállalkozói vagyont egyéni cége, illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társasága részére nem
pénzbeli hozzájárulásként átadja,
és a fizetési meghagyás jogerõre emelkedése évének utolsó napjától számított legalább három évig a vállalkozási
tevékenységet nem szünteti meg, illetve egyéni cégében fennálló vagyoni betétjét nem idegeníti el vagy a többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló részesedésének arányát nem csökkenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény akkor vehetõ igénybe, ha
a) öröklés esetén a túlélõ házastárs, illetve túlélõ házastárs hiányában vagy annak egyetértésével a magánszemély
örökös a hagyatéki tárgyaláson az (1) bekezdés szerinti feltételek vállalásáról nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatot
a közjegyzõ köteles jegyzõkönyvbe foglalni, és a jegyzõkönyv hiteles másolatát a teljes hatályú hagyatékátadó
végzéshez csatolva megküldeni az állami adóhatóságnak;
b) ajándékozás esetén az ajándékozó a kisvállalkozói tevékenység megszüntetésérõl, a magánszemély
megajándékozott az (1) bekezdés szerinti feltételek vállalásáról a vagyonszerzés bejelentéséig nyilatkozatot tesz az
állami adóhatóságnál.
(3) A vállalkozói vagyon tulajdonjogát vagy haszonélvezetét megszerzõ túlélõ házastárs esetén a vállalkozói vagyon
után az õt egyébként terhelõ öröklési illeték alapját 50%-kal, de legfeljebb 5 millió forinttal csökkentett összegben kell
megállapítani.
(4) A vállalkozói vagyon tulajdonjogát megszerzõ – a (3) bekezdésben nem említett – más magánszemély örökös
esetén a vállalkozói vagyon után az õt egyébként terhelõ öröklési illeték alapját 25%-kal, de legfeljebb 2,5 millió
forinttal csökkentett összegben kell megállapítani.
(5) A vállalkozói vagyon tulajdonjogát vagy haszonélvezeti jogát ajándékozás útján megszerzõ magánszemély esetén
a vállalkozói vagyon után az õt egyébként terhelõ ajándékozási illeték alapját 25%-kal, de legfeljebb 2,5 millió forinttal
csökkentett összegben kell megállapítani.
(6) Ha a (3)–(5) bekezdés szerinti kedvezményben részesülõ vagyonszerzõ az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti
feltételeket nem teljesíti, továbbá az (1) bekezdés szerinti 3 éves idõtartam letelte elõtt a vállalkozási tevékenységet
a gazdasági tevékenységgel együtt járó üzleti kockázaton túlmutató elháríthatatlan külsõ ok hiányában megszünteti,
vagy egyéni cégében fennálló vagyoni betétjét elidegeníti, illetve a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban
fennálló részesedésének arányát csökkenti, az általa igénybe vett illetékkedvezmény alapján élvezett
illetékteher-csökkenés összegének kétszeresét köteles pótlólag megfizetni.”

42. §

Az Itv. a következõ alcímmel és azt követõen a következõ 17/C. §-sal egészül ki:

„A kisvállalkozás vagyoni betétjének öröklési és ajándékozási illetékkedvezménye
17/C. § (1) A magánszemély vagyonszerzõ a kisvállalkozásnak minõsülõ gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni
betét öröklése, ajándékozása esetén a 17/B. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott illetékalap-kedvezményre
jogosult, ha
a) a vagyonszerzõ által önállóan vagy többi vagyonszerzõvel együttesen megszerzett vagyoni betéttel
a tulajdonában, illetõleg több vagyonszerzõ esetében a tulajdonukban levõ vagyoni betét aránya meghaladja
a kisvállalkozás összes vagyoni betétjének 50%-át, és
b) a kisvállalkozás vagyoni betétjének több mint 50%-ával rendelkezõ örökös vagy megajándékozott a fizetési
meghagyás jogerõre emelkedéséig nyilatkozik, illetve több örökös vagy több megajándékozott esetén együttesen
nyilatkoznak arról, hogy a kisvállalkozást a fizetési meghagyás jogerõre emelkedése évének utolsó napját követõ
három évig nem szünteti meg, illetõleg nem szüntetik meg vagy megszerzett vagyoni betétje arányát nem csökkenti,
illetõleg nem csökkentik.
(2) Ha a kedvezményben részesülõ vagyonszerzõ az (1) bekezdés szerinti 3 éves idõtartam letelte elõtt a kisvállalkozás
mûködtetését a gazdasági tevékenységgel együtt járó üzleti kockázaton túlmutató elháríthatatlan külsõ ok hiányában
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megszünteti, vagy a kedvezményes illetékfizetés mellett megszerzett vagyoni betétje arányát csökkenti, az általa
igénybe vett illetékalap-kedvezmény alapján élvezett illetékteher-csökkenés összegének kétszeresét köteles pótlólag
megfizetni.”
43. §

Az Itv. 29. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért a 29. §
(2) bekezdésében meghatározott illetéket kell fizetni. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32. § rendelkezései az
irányadók.”

44. §

Az Itv. 32. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni és
azt a visszatérítés foganatosítása végett – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az ügyfél lakóhelye, székhelye, illetõleg
a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak kell megküldeni.
(3) A 73. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárás
illetékének visszatérítését az alapügyben eljárt elsõfokú adóhatóság foganatosítja.”

45. §

Az Itv. 73. §-a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Törvény, kormányrendelet vagy az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott miniszteri rendelet
elõírhatja, hogy a szakhatósági eljárás – ide nem értve az elõzetes szakhatósági eljárást – illetékét az alapeljárást
lefolytató szervnél az alapeljárásért fizetendõ illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módjával azonos
módon kell megfizetni. Az alapeljárást lefolytató hatóság a szakhatósági eljárásért így megfizetett illeték összegének
jogszabályban megjelölt bankszámlán való jóváírását követõ munkanapon, készpénzben való fizetés esetén
a készpénz átvételének napján átutalja a Magyar Államkincstár által vezetett illeték-bevételi számlára.”

46. §

(1) Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„c) ingó: a fizetõeszköz, az értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét, valamint mindaz, ami
ingatlannak nem minõsülõ dolog;”
(2) Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének e) pontja a következõ ed) alponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában
e) forgalmi érték: az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor
volt állapotában – a vagyontárgyat terhelõ adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerzõ javára az
elidegenítéskor megszûnõ bérleti jog figyelembevétele nélkül – árként általában elérhetõ, azzal, hogy]
„ed) a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaság esetén a társaság ingatlanvagyonának forgalmi értéke
a társaság tulajdonában lévõ ingatlanok forgalmi értéke, növelve a társaság közvetett vagy közvetlen 75%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékének olyan arányával, mint
amekkora arányt az o) pontban foglaltak alapján a társaság közvetett vagy közvetlen részesedése a gazdálkodó
szervezet összes vagyoni betétjéhez képest képvisel;”
(3) Az Itv. 102. §-ának (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„o) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaság: olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó szervezet),
mely belföldön lévõ ingatlantulajdonnal, vagy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkezõ gazdálkodó szervezetben
legalább 75%-os – közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel rendelkezik. Ingatlan tulajdonjogával rendelkezõ
gazdálkodó szervezetben való közvetett részesedés arányát úgy kell meghatározni, hogy a megszerzett gazdálkodó
szervezet tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben (köztes vállalkozásban) fennálló tulajdoni hányadot meg kell
szorozni a köztes vállalkozásnak az ingatlantulajdonnal rendelkezõ gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni
hányadával. Több köztes vállalkozás esetén a köztes vállalkozásonként megállapított közvetett részesedések arányait
össze kell adni. Amennyiben a megszerzett gazdálkodó szervezet és az ingatlantulajdonnal rendelkezõ gazdálkodó
szervezet között nem köztes vállalkozás, hanem több gazdálkodó szervezetbõl álló tulajdonosi láncolat (köztes
tulajdonosi láncolat) áll, az e szervezeteket összekötõ tulajdoni részesedések szorzatát – több köztes tulajdonosi láncolat
esetén a láncolatonként megállapított szorzatok összegét – kell a közvetett részesedés arányának tekinteni. A részesedés
arányának meghatározásakor a közvetlen és közvetett részesedéseket együttesen kell figyelembe venni;”
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(4) Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének sz)–t) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„sz) kisvállalkozás: az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynél az éves összes foglalkoztatott létszám az
50 fõt nem éri el és éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint. Az éves foglalkoztatottak létszámát az egyes
foglalkoztatottak munkaviszonyának kezdetétõl annak megszûnéséig eltelt naptári napok összegezésével, majd az
így kapott összeg 365-tel történõ elosztásával, tört hányados esetén lefelé kerekítve kell meghatározni;
t) vállalkozói vagyon: minden olyan üzleti célt szolgáló ingatlan (termõföld, telek, épület, egyéb építmény), ingó
vagyon (mûszaki berendezés, gép, jármû, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés), továbbá az ilyen vagyonra
vonatkozó haszonélvezeti jog, amelyet a kisvállalkozó kizárólag a vállalkozói tevékenységével (tevékenységeivel)
kapcsolatban használ, azokat más célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelmûen
alátámasztják. Nem minõsül vállalkozói vagyonnak a személygépkocsi, a lakástulajdon (tulajdoni hányad), valamint az
ezekre vonatkozó vagyoni értékû jog.”
(5) Az Itv. 102. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 26. § (1) bekezdés f) pontjának alkalmazásában vállalkozónak kell tekinteni a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezetet,
illetve a vállalkozói tevékenység végzésére jogosult egyéb szervezetet.”

VII. Fejezet
A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása
47. §

A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) E törvény hatálya nem terjed ki a belföldi rendszámtáblával ellátott mezõgazdasági vontatóra, a lassú jármûre és
a lassú jármû pótkocsijára, a négykerekû segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti „méhesházas”
gépjármûvekre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betûjelû rendszámtáblával ellátott gépjármûre, valamint
a külföldön nyilvántartott tehergépjármûvek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak
nyilvántartva.”

48. §

A Gjt. 18. §-ának 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„13. segédmotoros kerékpár: olyan két-, három- vagy négykerekû jármû, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó
lökettérfogatú belsõ égésû motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményû egyéb motor hajt, tervezési végsebessége
45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg,”

NEGYEDIK RÉSZ
AZ ADÓZÁS RENDJÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
VIII. Fejezet
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
49. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott, munkáltató vagy kifizetõ által bejelentett adatok közül
a munkáltató, kifizetõ azonosítására szolgáló adatokat, a biztosított személyi adatait, állampolgárságát, a biztosítási
jogviszonyának kezdetét, kódját, megszûnését, a biztosítás szünetelésének idõtartamát, a heti munkaidõt és
a FEOR-számot, valamint ezek bejelentése idõpontját, illetve az adózó valamennyi általa ismert pénzforgalmi
jelzõszámát haladéktalanul, illetve az (5) bekezdés szerinti feldolgozást követõen elektronikus úton megküldi
a munkaügyi hatóságnak. Az állami adóhatóság az országos, illetve ágazati érdekegyeztetésben történõ részvétel
megállapítása céljából, a megállapításra külön törvényben feljogosított hatóság igénylése alapján 15 napon belül
elektronikus úton megküldi a (3) bekezdésben meghatározott adatok közül a munkáltató fõ tevékenységének
1893/2006/EK rendelet szerinti besorolását, ezenkívül az ágazati érdekegyeztetésben történõ részvétel megállapítása
céljából a munkáltató bevallásában szereplõ, a tárgyévet megelõzõ második évi éves nettó árbevételére vonatkozó
adatokat.”
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50. §

(1) Az Art. 31. §-a (2) bekezdésének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A munkáltató, a kifizetõ (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ magánszemély munkáltatót is), illetõleg az 52. §
(4) bekezdésének l), p), r), s) és t) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül,
havonként, a tárgyhót követõ hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási
kötelezettséget eredményezõ, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggõ valamennyi adóról
– kivéve a kamatjövedelem adóról –, járulékról és az alábbi adatokról:]
„3. a magánszemély természetes személyazonosító adatairól (ideértve az elõzõ nevet és a titulust is), nemérõl,
állampolgárságáról,”
(2) Az Art. 31. §-a (2) bekezdésének 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. a tárgyhónapban létesített magán-nyugdíjpénztári tagsági viszony kezdetérõl és a magánnyugdíjpénztár
azonosító kódjáról, a tárgyhónapban, a pénztártag más pénztárba történõ átlépése esetén a tárgyhónapot megelõzõ
hónapban megszûnt magán-nyugdíjpénztári tagsági viszony utolsó napjáról és a magán-nyugdíjpénztár azonosító
kódjáról, a hónap utolsó napján fennálló magán-nyugdíjpénztári tagságról és a magánnyugdíjpénztár azonosító
kódjáról, a magán-nyugdíjpénztári tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépése napjáról,”
(3) Az Art. 31. §-a (2) bekezdésének 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. a társas vállalkozóként biztosított, egyidejûleg több gazdasági társaság személyesen közremûködõ tagja
Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választásáról,”
(4) Az Art. 31. §-a (2) bekezdésének 26. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt
választásáról,”

51. §

Az Art. 35. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a vagyoni értékû jog jogosítottja, mint az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adó alanya az õt terhelõ
adót nem fizeti meg, és a végrehajtás vele szemben végrehajtható vagyon hiányában eredménytelenül zárult, az
állami adóhatóság határozattal kötelezi a vagyontárgy tulajdonosát tulajdoni hányada arányában az egyes nagy
értékû vagyontárgyakat terhelõ adó megfizetésére.”

52. §

(1) Az Art. 52. § (4) bekezdése a következõ új u) ponttal egészül ki:
[A 31. §-ban és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal az adóhatósághoz bevallást teljesít, illetõleg adatot
szolgáltat:]
„u) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.”
(2) Az Art. 52. § (7) bekezdése b) pontjának ba)–bb) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek és
a mezõgazdasági õstermelõ által]
„ba) a 31. § (2) bekezdése 1–7., 9–15., 24. és 26–27. pontjai szerinti részletezettséggel bevallott,
a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, magánszemélyenként összesített (konszolidált) éves
adatokat – ide nem értve a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó adatokat – a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet követõ év augusztus 31. napjáig. Amennyiben az önellenõrzés vagy az
adóhatósági ellenõrzés a már összesített (konszolidált) éves adatokat kiegészíti, módosítja vagy megváltoztatja, az
adóhatósági eljárás lezárását követõ hónap utolsó napjáig az e pontban megjelölt összesített (konszolidált) éves
adatokat kijavítva kell átadni a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv részére.
bb) a 31. § (2) bekezdése 1–6., 8–10., 12–14., 16., 23–24. és 26–27. pontjaiban meghatározott adatokat az
egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenõrzése céljára az egészségbiztosítási szerv részére a bevallásra elõírt
határidõt követõ hónap utolsó napjáig,”
(3) Az Art. 52. §-ának (7) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[(7) Az állami adóhatóság]
„h) magán-nyugdíjpénztáranként összesítve a 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásban feltüntetett
a magán-nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozó adatokról, továbbá a magán-nyugdíjpénztári tagdíj beszedési
számlákon nyilvántartott tárgyhavi pénzforgalmi adatokról a bevallás benyújtására elõírt határidõt követõ hónap
utolsó napjáig elektronikus úton hivatalból adatot szolgáltat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére.”
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(4) Az Art. 52. §-a a következõ új (20)–(22) bekezdésekkel egészül ki:
„(20) Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparûzési adóüggyel összefüggõ valamennyi iraton – ideértve az
elektronikus úton megküldött iratot is – feltünteti az érintett települési önkormányzat kincstár által használt
azonosítószámát.
(21) A költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítése
esetén az ebbõl eredõ kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes
átutalás miatt kamatot nem fizet.
(22) Az önkormányzati adóhatóságot terhelõ adatszolgáltatási kötelezettséget körjegyzõség esetén települési
önkormányzatonként kell teljesíteni.”
53. §

Az Art. 79. §-ának (1) bekezdése a következõ új i) ponttal egészül ki:
[(1) A vámhatóság hatáskörébe tartozik]
„i) a környezetvédelmi termékdíjjal”
[kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása.]

54. §

(1) Az Art. 88/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetés, az egyes elkülönített pénzalapok bevételi érdekeit különösen veszélyeztetõ adózói
jogsértések felderítése, illetve a jogszerû állapot helyreállítása érdekében a Kormány által központosított ellenõrzésre
kijelölt szervek az állami adóhatóság vezetõjének vagy a vámhatóság vezetõjének saját hatáskörében vagy más
adóhatóság, hatóság megkeresésére kiadott utasítása alapján a Magyar Köztársaság területén a (2) bekezdésben
meghatározott okból ellenõrzést végezhetnek, kezdeményezhetnek, megkezdett ellenõrzéseket magukhoz
vonhatnak (központosított ellenõrzés).”
(2) Az Art. 88/A. §-ának (2) bekezdése a következõ új e) alponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti központosított ellenõrzés elrendelésére abban az esetben kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló
adatok, tények, körülmények valószínûsítik, hogy az adókötelezettségeket]
„e) kiemelkedõ jelentõségû, a vámhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben megsértik.”

55. §

Az Art. 90. §-a következõ új (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E § (1), (3), (4), (6) valamint (8) bekezdésében foglaltakat a vámhatóság hatáskörébe utalt adókkal kapcsolatos
ellenõrzések tekintetében is értelemszerûen alkalmazni kell.”

56. §

Az Art. 92. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ellenõrzés befejezésének határideje – beleértve az ellenõrzés megkezdésének és befejezésének napját –
30 nap. A határidõ számításánál az ellenõrzés kezdõ idõpontja a megbízólevél átadásának napja. Csõdeljárás esetén az
adózó csõdeljárás kezdõ idõpontját megelõzõ idõszakra vonatkozó ellenõrzését a csõdeljárás kezdõ idõpontjától
számított 90 napon belül kell befejezni. Felszámolás esetén az adóhatóság a tevékenységet záró adóbevallás
ellenõrzését és az ezt megelõzõ idõszakra vonatkozó ellenõrzést a felszámolás közzétételétõl számított egy éven belül
(egyszerûsített felszámolás esetén 120 napon belül), a felszámoló által készített záró bevallást pedig a bevallás
kézhezvételétõl számított 60 napon belül (egyszerûsített felszámolás esetén 45 napon belül) köteles befejezni.
Végelszámolás esetén az adóhatóság a tevékenységet záró adóbevallás, a végelszámoló által készített záró
adóbevallás, a két bevallás közötti idõszakról benyújtott bevallás(ok) ellenõrzését, valamint a tevékenységet lezáró
adóbevallást megelõzõ idõszakra vonatkozó ellenõrzést a végelszámoló által készített záró adóbevallás
kézhezvételétõl számított 60 napon belül (egyszerûsített végelszámolás esetén 45 napon belül) köteles befejezni.”

57. §

Az Art. 124. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Adóügyben a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl szóló törvény
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat
vonatkozásában a kézbesítési vélelem az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történõ ismételt elhelyezésétõl
számított ötödik napot követõ munkanapon áll be.”

58. §

Az Art. 124/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„124/A. § (1) Nem magánszemély adózó akkor terjeszthet elõ kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet, ha
a kézbesítési vélelem megállapítása a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt.
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Magánszemély adózó vagy az eljárásban részt vevõ más személy kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet
akkor is elõterjeszthet, ha önhibáján kívül nem szerzett tudomást a hivatalos irat kézbesítésérõl (postai úton történõ
kézbesítés esetén az irat az adóhatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza). Ez a rendelkezés irányadó abban az
esetben is, ha a kézbesítés elektronikus úton történt.”
59. §

Az Art. 131. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A belföldön lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ adózó adóját az
adóhatóság az adózó bejelentése alapján határozattal állapítja meg, ha az adózó az adóév végét megelõzõen azzal
a szándékkal hagyja el az ország területét, hogy az adóév során adóköteles tevékenység vagy jövedelemszerzés
céljából vissza nem tér. Az ország területe elhagyásának idõpontja elõtt 30 nappal be kell jelenteni ennek tényét,
valamint a bejelentéshez csatolni kell az adó megállapításához szükséges iratokat. Amennyiben a bejelentés és az
iratok csatolása a megállapított határidõn belül nem lehetséges, ezen kötelezettséget attól az idõponttól számított
15 napon belül kell együttesen teljesíteni, amelytõl teljesítésük lehetõvé válik.”

60. §

(1) Az Art. 132/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A határozat érvényességéhez kétoldalú vagy többoldalú eljárás esetén az állami adóhatóság és az illetékes külföldi
hatóság közötti megállapodás megkötése szükséges.”
(2) Az Art. 132/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Kétoldalú vagy többoldalú eljárás iránti kérelem benyújtása esetén az adózó a dokumentációhoz csatolja
a kérelem angol nyelvû szakfordítását. Az adóhatóság felhívására az adózó csatolja a kétoldalú vagy többoldalú eljárás
lefolytatásához szükséges dokumentációs részek angol nyelvû szakfordítását. Kétoldalú vagy többoldalú eljárás iránti
kérelem esetén az állami adóhatóság a külföldi állam illetékes hatóságával megkötendõ megállapodás és a kérelem
elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében eljárást kezdeményez a külföldi állam illetékes hatóságával
a kettõs adóztatás elkerülése tárgyában kötött nemzetközi egyezménynek a kölcsönös egyeztetési eljárásról szóló
vagy ennek megfelelõ rendelkezései alapján.”

61. §

Az Art. 132. §-át követõen a következõ új alcímmel és új 132/A. §-sal egészül ki, és ezzel egyidejûleg
a 132/A–132/B. §-ok számozása 132/B–132/C. §-okra változik:

„A feltételes adómegállapítás idõbeli hatályának kiterjesztése
132/A. § (1) A feltételes adómegállapítást érintõ jövõbeli jogszabályváltozás, vagy a tényállás megváltozása (tartalmi
változás) esetén az adózó a feltételes adómegállapítás idõbeli hatályának kiterjesztésére irányuló kérelmet terjeszthet
elõ az adópolitikáért felelõs miniszternél a feltételes adómegállapításra irányadó eljárási szabályoknak megfelelõen.
(2) A feltételes adómegállapítás idõbeli hatályának kiterjesztésére irányuló eljárás a feltételes adómegállapítást
tartalmazó határozat jövõbeni alkalmazását állapítja meg a jogszabályváltozás, illetve a tényállás-változás idõpontjára
kiterjedõ hatállyal, ha a jogszabályváltozás, vagy a tényállás megváltozása (tartalmi változás) érdemben nem érinti és
befolyásolja a feltételes adómegállapításban rögzített részletes tényállást és az annak alapján megállapított
adókötelezettséget vagy annak hiányát, különösen az adóalapot és az adót.
(3) A feltételes adómegállapítás idõbeli hatályának kiterjesztésére irányuló eljárás díja a kapcsolódó feltételes
adómegállapítás díjának 50 százaléka.”
62. §

Az Art. 136. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az adóhatóság az elkésett fellebbezést felügyeleti intézkedés iránti kérelemként bírálja el.”

63. §

Az Art. 175. §-ának (13) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(13) Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap arra, hogy az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó
eljárások keretében rendeletben szabályozza]
„h) egyes adóügyek távbeszélõn történõ ügyintézésének, az elektronikus kézbesítés szabályainak,”
[módját és technikai feltételeit.]

64. §

(1) Az Art. 178. §-ának 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. jövõbeni ügylet: az adó feltételes, vagy a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtását követõen
megkötött szerzõdés vagy más jogügylet. Jövõbeni ügyletnek minõsül az a szerzõdés vagy más jogügylet is, amely(ek)
alapján az adó feltételes vagy a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának idõpontjában vagy azt
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követõen folyamatos teljesítés történik, függetlenül attól, hogy a szerzõdést vagy egyéb jogügyletet a kérelem
benyújtását megelõzõen kötötték meg. Folyamatos teljesítésûnek az a szerzõdés vagy egyéb jogügylet minõsül,
amelyet legalább hat hónap idõtartamra kötöttek meg vagy jött létre és amely alapján kéthavonta legalább egyszer
teljesítés történik,”
(2) Az Art. 178. §-ának 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. kapcsolt vállalkozás:
a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül vagy
közvetve többségi befolyással rendelkezik,
b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül
vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
c) az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül
vagy közvetve mindkettõjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az
adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;
d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó
belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)–c) alpontban meghatározott viszonyban áll;
e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az
a)–c) alpontban meghatározott viszonyban áll;”
65. §

(1) Az Art. 1., 2., 3. számú mellékletének új P) pontja és a 6. számú melléklete e törvény 4., 5., 6. mellékletének 2. pontja és
7. melléklete szerint módosul.
(2) Az Art. 3. számú melléklet F) pontja e törvény 6. melléklet 1. pontja szerint módosul.

ÖTÖDIK RÉSZ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT ÉS A MUNKAERÕPIACI ALAPOT MEGILLETÕ
EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
IX. Fejezet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
66. §

(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a b) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:
Egyéni vállalkozó:]
„1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplõ
természetes személy,”
(2) A Tbj. 4. §-ának c) pontja a következõ 13. alponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:
Társas vállalkozás:]
„13. az egyéni cég,”
(3) A Tbj. 4. §-ának d) pontja a következõ 4. alponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:
Társas vállalkozó:]
„4. az egyéni cég tagja.”
(4) A Tbj. 4. §-ának g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„g) Segítõ családtag: az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég és a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság tagjának közeli hozzátartozója, aki a vállalkozásban személyesen és díjazás ellenében – nem munkaviszony
keretében – munkát végez, kivéve a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülõ olyan személyt, aki a reá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.”
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A Tbj. 8. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
[Szünetel a biztosítás:]
„d) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt.”

68. §

(1) A Tbj. 10. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége:
a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés
napjáig,”
[tart.]
(2) A Tbj. 10. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége:]
„a) a gazdasági társaság, az egyesülés, a szabadalmi ügyvivõi társaság, a szabadalmi ügyvivõi iroda tagja esetében
a tényleges személyes közremûködési kötelezettség kezdete napjától annak megszûnése napjáig, egyéni cég tagja
esetében az egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben fennálló tagság megszûnésének napjáig,”
[tart.]

69. §

A Tbj. a 37. §-t követõen a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az idõtartamra, amely alatt a kiegészítõ
tevékenységet folytató vállalkozó
a) keresõképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül,
b) fogvatartott,
c) ügyvédként, szabadalmi ügyvivõként, közjegyzõként fennálló kamarai tagsága szünetel,
d) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel.”

X. Fejezet
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása
70. §

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 3. §-a a következõ
(7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem fizet a magánszemély egészségügyi hozzájárulást az osztalék azon része után, amelynek megfelelõ összeg
után a megelõzõ adóév(ek)ben a társas vállalkozás a (4) bekezdésben meghatározott egészségügyi hozzájárulást
fizetett.
(8) A 3. § (1) bekezdésének ab) alpontját nem kell alkalmazni, ha az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás
személyesen közremûködõ tagja az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti
kötelezettséget teljesít.”

71. §

(1) Az Eho. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Nem kell megfizetni a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást a következõ jogcímeken keletkezõ jövedelmek után:]
„g) az Szja tv. 70. §-ában említett juttatások azon része, amely 25 százalékos adókulccsal adózik.”
(2) Az Eho. 5. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Tbj. 13. §-ában említett közösségi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy
jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli
mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló
biztosítást tanúsító igazolással igazolja.”

XI. Fejezet
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
72. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 41. §-a
a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti munkavállalói járulékfizetési kötelezettség nem vonatkozik arra a személyre sem, aki
szolgálati nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált.”
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XII. Fejezet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
73. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/C. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szociális hatóság a szociális foglalkoztatásról vezetett nyilvántartásból az országos, illetve ágazati
érdekegyeztetésben történõ részvétel megállapítása céljából, a megállapításra törvényben feljogosított hatóság
igénylése alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, továbbá a b) pontban meghatározott
adatokból a foglalkoztatottak létszámára vonatkozóan adatot szolgáltat.”

HATODIK RÉSZ
A SZÁMVITELRÕL ÉS A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARÁRÓL, A KÖNYVVIZSGÁLÓI
TEVÉKENYSÉGRÕL, VALAMINT A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYEKET
ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK
XIII. Fejezet
A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása
74. §

A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E törvény alkalmazásában
Európai Gazdasági Térség állama: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más állam.”

75. §

Az Szt. 33. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Nem minõsül a tartozás visszafizetésének, ha a még fennálló tartozás pénznemét (devizanemét) szerzõdésmódosítás
keretében megváltoztatják.”

76. §

Az Szt. 79. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Bérjárulékok a társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék), az
egészségügyi hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan adók módjára fizetendõ összeg,
amelyet a személyi jellegû ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok
elnevezésétõl.”

77. §

Az Szt. 98/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a vállalkozó az (1) bekezdés elõírását a következõ üzleti évtõl már nem alkalmazza, akkor a következõ
üzleti év nyitó adatai azonosak lesznek az elõzõ üzleti év megfelelõ záró adataival, azok korrekciójára – a sajátos
szabályok korábbi alkalmazása miatt – az üzleti év nyitásakor nem kerül sor.”

78. §

Az Szt. 145. §-a (5) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az átszámítás alapján, annak megfelelõen az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni a létesítõ
okiratban rögzített devizában, illetve forintban, majd ezen – a könyvvizsgáló által hitelesített – külön mérleg alapján
kell a könyveket az áttérés napját követõ nappal, a létesítõ okiratban rögzített devizában, illetve forintban megnyitni.”

79. §

Az Szt. 152/B. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás tekintetében az átmeneti és alkalmi jelleget a szolgáltatás idõtartamára,
gyakoriságára, rendszerességére és folytonosságára tekintettel a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet esetenként
állapítja meg.”

80. §

Az Szt. 154. §-ának (6) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Nem kell a megelõzõ üzleti év éves beszámolóját, egyszerûsített éves beszámolóját ismételten letétbe helyezni és
közzétenni, ha az erre nyitva álló határidõ letelte elõtt az adott üzleti évi éves beszámoló, egyszerûsített éves
beszámoló letétbe helyezése és közzététele megtörtént és annak mérlegében és eredménykimutatásában a lezárt
korábbi üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások külön oszlopban bemutatásra kerültek.”
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XIV. Fejezet
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
81. §

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2. §-a a következõ 26. ponttal egészül ki:
[2. § E törvény alkalmazásában]
„26. Európai Gazdasági Térség állama: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más állam.”

82. §

A Kkt. 11. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Kérelmére fel kell venni a kamara tagjai közé azt a természetes személyt, aki az (1) bekezdés b)–d) és h)–k) pontja
szerinti feltételeknek megfelel, és a tagfelvételi kérelmével egyidejûleg kéri a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezését.”

83. §

A Kkt. 50. §-a (2) bekezdése felvezetõ szövegének helyébe a következõ szöveg lép:
„(2) Kérelem alapján minõsítést a kamarai tag könyvvizsgáló akkor kaphat, ha igazolja, hogy a minõsítés megadása
iránti kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül”

84. §

A Kkt. 183. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég birtokában lévõ könyvvizsgálati munkaanyagok és az azokkal
összefüggõ egyéb dokumentumok csak kérelemre, az (1) bekezdés szerinti együttmûködés keretében, a kamarán
keresztül, olyan harmadik ország illetékes hatóságának adhatók át, amely hatóságot a 2006/46/EK irányelv
47. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Bizottság határozatában megfelelõnek nyilvánított.”

85. §

A Kkt. 183. §-át követõen egy új 183/A. §-sal egészül ki:
„183/A. § A kamara a más államok illetékes hatóságaival az e törvény 180–183. §-ai alapján folytatott együttmûködése
során, a más államok illetékes hatóságaitól érkezõ megkeresésekrõl, illetve a kamara intézkedéseirõl a Könyvvizsgálói
Közfelügyeleti Bizottságot folyamatosan tájékoztatja.”

HETEDIK RÉSZ
A TÁVHÕSZOLGÁLTATÁS VERSENYKÉPESEBBÉ TÉTELÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁS
XV. Fejezet
A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása
86. §

A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény 6. §-ának (11) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(11) A több engedéllyel rendelkezõ, illetve engedélyes tevékenységen kívüli tevékenységet végzõ adóalanynál az
adóalap az (1)–(9) bekezdés alapján meghatározott összegnek az arányos része, az arányt a jövedelemadó-köteles
tevékenységek beszámolóban kimutatott vagy a könyvviteli zárlat alapján megállapított árbevételének az adóalany
összes árbevételének százalékában (két tizedesjegyre) számítva kell meghatározni.”

NYOLCADIK RÉSZ
XVI. Fejezet
A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
87. §

(1) A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 7/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) Az állami adóhatóság szerencsejáték ügyben, valamint ajándéksorsolás és játékautomata-üzemeltetés
tekintetében a nyilvántartásba vételi, ellenõrzési, továbbá jogkövetkezmények megállapítására irányuló eljárásban
hozott határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye. Az e törvényben meghatározott ügyben hozott határozat
(végzés) ellen – a bírságot kiszabó határozat (végzés) kivételével – benyújtott keresetlevélnek, illetve kérelemnek, az
e törvényben foglalt kivételekkel, a végrehajtásra halasztó hatálya van.”
(2) Az Szjtv. 7/A. §-a az alábbi (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) A szerencsejáték szervezõ tevékenység folytatásának engedélyezése, valamint a személyi megfelelõség
megállapítása iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ, illetve vezetõ tisztségviselõje és tagja hatósági
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele
szemben vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv az állami adóhatóság
részére – annak az engedély megadása, valamint a személyi megfelelõség megállapítása iránti kérelem elbírálása
céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során az állami adóhatóság a (8) bekezdésben
meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.
(8) Az állami adóhatóság a szerencsejáték szervezõ tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt lefolytatott hatósági
ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a szerencsejáték szervezõvel, a szerencsejáték szervezõ vezetõ
tisztségviselõjével, illetve tagjával szemben fennáll-e a 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok. Az
állami adóhatóság adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra
irányulhat, hogy a szerencsejáték szervezõvel, a szerencsejáték szervezõ vezetõ tisztségviselõjével, illetve tagjával
szemben fennáll-e a 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok.
(9) A (7) és (8) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az állami adóhatóság
a) az engedélyezési eljárás során az eljárás jogerõs befejezéséig,
b) a személyi megfelelõség megállapítására irányuló eljárás során az eljárás jogerõs befejezéséig, vagy
c) a tevékenység hatósági ellenõrzés során a hatósági ellenõrzés idõtartamára, de legfeljebb a jogkövetkezmények
megállapítására irányuló eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.”
88. §

Az Szjtv. 12. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A bírság]
„b) 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet az 1. § (6) bekezdésébe, a 9. § (2) bekezdésébe, a 11. §
(8)–(10) bekezdéseibe, a 17. § (3)–(4) bekezdéseibe, a 26. § (2), (4), (7), (12), (13), (20) bekezdéseibe, a 26/B. §
(5) bekezdésébe, a 27. § (9) és (11) bekezdéseibe, a 29/A. § (3) bekezdésébe, valamint a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény, továbbá az egyes szerencsejátékok
engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló, a miniszter által
kiadott rendelet rendelkezéseibe,”

89. §

Az Szjtv. 26. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerõ automatának
a) 100 000 játékonként az összes tét legalább 80%-át, vagy
b) a normális eloszlás sûrûségfüggvényének megfelelõen, az összes tét legalább 85%-át legalább 95%-os
valószínûséggel
nyereményként ki kell adnia.”

90. §

Az Szjtv. 26. §-ának (18) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(18) A szerencsejáték-szervezõ a 2. § (4) bekezdésének b) és d) pontjaiban és az (5) bekezdésben meghatározott
személyi megfelelõségének folyamatosan fenn kell állnia, az állami adóhatóság pedig a személyi megfelelõség
meglétét köteles ellenõrizni. A személyi megfelelõség meghosszabbítására irányuló kérelmet a személyi megfelelõség
érvényességéig kell benyújtani az állami adóhatósághoz, a határidõben benyújtott kérelem esetén annak jogerõs
elbírálásáig az állami adóhatóság vélelmezi a személyi megfelelõség fennállását. Ha a szerencsejáték-szervezõ
e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy személyi megfelelõsége nem áll fenn, akkor az állami adóhatóság
megállapítja a szerencsejáték-szervezõ részére kiállított engedélyek érvénytelenségét és a szerencsejáték-szervezõi
tevékenység megszûnését. Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezõi tevékenység megszûnéséig benyújtott
engedély iránti kérelmek alapján indult eljárásokat megszünteti.”
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KILENCEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
XVII. Fejezet
Hatályba léptetõ rendelkezések
91. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 61. §-a a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
(3) E törvény 2–27. §-a, 29–48. §-a, 50–52. §-a, 54–56. §-a, 59. §-a, 64. §-ának (2) bekezdése, 65. §-ának (1) bekezdése,
66–71. §-a, 74–78. §-a, 80. §-a, 87. §-a, 90. §-a, 92. §-ának 2–5. és 7–17. pontja, 93–95. §-a, 96. §-ának (2) bekezdése,
100–104. §-a, 107. §-a, 134–137. §-a, 138. §-ának (2) bekezdése, 139. §-ának (1)–(2) bekezdése, 140. §-a, 143. §,
144. §-ának (1), (3), (5)–(6), (8)–(11), (13) és (15)–(17) bekezdése, 145. §-ának (1) bekezdése, 146–147. §-a, 149. §-a,
151–152. §-a, 154. §-ának (1) és (2) bekezdése, 157. §-a, 159–160. §-a és 1–5., 6. melléklet 2. pontja és 7. melléklete
2010. január 1-jén lép hatályba.
(4) E törvény 88. §-a és 89. §-a 2010. május 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény 28. §-ának rendelkezései az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 15. napon, legkorábban 2010. január 1-jén lépnek hatályba.
(6) E törvény 139. §-ának (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.
(7) Az adópolitikáért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozata meghozatalának idõpontját – annak ismertté válását követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

XVIII. Fejezet
Módosító rendelkezések
92. §

Az Szja tv.
1. 3. §-a 72. pontjának e) alpontjában a „hallgatói szerzõdés” szövegrész helyébe a „hallgatói szerzõdés alapján”,
a „támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény” szövegrész helyébe a „támogatásáról szóló törvény”
szövegrész,
2. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontjában az „utazásra, valamint élelmezési költségtérítésként kapott” szövegrész
helyébe az „utazásra kapott” szövegrész,
3. 9. §-ának (4) bekezdésében a „napja, ha azonban a vállalkozói kivét megállapítása adóhatósági ellenõrzés során
történik, akkor az elszámolás adóévének utolsó napja (de legkésõbb az egyéni vállalkozói jogállás
megszûnésének a napja)” szövegrész helyébe a „napja” szövegrész,
4. 13. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „tõzsdei” szövegrész helyébe az „ellenõrzött tõkepiaci” szövegrész,
5. 28. §-a (17) bekezdésében az „egyéb jövedelem a nyugdíj-elõtakarékossági számlán” szövegrész helyébe az
„egyéb jövedelem (kivéve, ha külön rendelkezés szerint nem kell megállapítani) a nyugdíj-elõtakarékossági
számlán” szövegrész,
6. 28. §-a (19) bekezdésének d) pontjában a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás, a gyámhivatal által
a szülõi ház elhagyását engedélyezõ határozatban a családi pótlékra jogosultként megjelölt személyként kapott
támogatás” szövegrész;
7. 44/B. §-a (8) bekezdésének d) pontjában a „a (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (5)–(6) bekezdés”
szövegrész,
8. 49/A. §-a (6) bekezdésében az „az adóbevallást” szövegrész helyébe az „a rendelkezéseket” szövegrész, az
„elkészíteni” szövegrész helyébe az „alkalmazni” szövegrész;
9. 49/B. §-a (7) bekezdésének g) pontjában az „egyéni vállalkozói igazolványa alapján” szövegrész helyébe az
„egyéni vállalkozóként” szövegrész, (11) bekezdésében a „16 százaléka növeli a (9)–(10) bekezdés szerint
megállapított adót” szövegrész helyébe az „a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évében hatályos
(9) bekezdésben meghatározott adókulcs szerinti százalékát adóként kell megfizetni” szövegrész,
(21) bekezdésében a „megfelelõ összeget” szövegrész helyébe a „megfelelõ összeget (e törvény alkalmazásában:
nyilvántartott adókülönbözet)” szövegrész, (22) bekezdésében a „(21) bekezdés szerint nyilvántartott összeg”
szövegrész helyébe a „nyilvántartott adókülönbözet” szövegrész;
10. 49/C. §-ának (1) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(6)” szövegrész;
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11. 53. §-a (3) bekezdésének g) pontjában az „a taxiszolgáltatásból (SZJ 60.22.11) a helyi” szövegrész helyébe az
„a taxiszolgáltatás (SZJ 60.22.11)” szövegrész;
12. 67. §-a (9) bekezdésének aa) és ab) alpontjában a „tõzsdei” szövegrész helyébe az „ellenõrzött tõkepiaci”
szövegrész;
13. 77/B. §-ának (13) bekezdésében az „a tõzsdei” szövegrész helyébe az „az ellenõrzött tõkepiaci” szövegrész, az
„a tõkepiacról szóló törvény szerinti tõzsdén, valamint bármely EGT-államban, továbbá a Gazdasági
Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában mûködõ tõzsdén – annak szabályzata által
lehetõvé tett körben és módon – kötött ügylet alapján” szövegrész helyébe az „ellenõrzött tõkepiaci ügyletben”
szövegrész;
14. 1. számú mellékletének 7.7. pontjában a „költségtérítés” szövegrész helyébe a „költségtérítés (költségátalány)”
szövegrész;
15. 1. számú melléklete 9.5.1. pontjának a) pontjában a „3 400 000 forintot” szövegrész helyébe a „4 318 000 forintot”
szövegrész,
16. 3. számú melléklete I. I. Jellemzõen elõforduló költségek fejezete 17. pontjában és 11. számú melléklete
I. Jellemzõen elõforduló költségek fejezetének 19. pontjában a „továbbá az errõl szóló kormányrendelet szerint
naponta számított igazolás nélkül elismert költség,” szövegrész helyébe a „továbbá a külföldi kiküldetés esetén
igazolás nélkül elismert költség elszámolására jogosító tevékenység esetében a 3. számú melléklet II. Igazolás
nélkül elszámolható költségek fejezetének 7. pontja szerint elszámolható költség” szövegrész,
17. 5. számú melléklete II. fejezetének 7. pontjában az „idõpontját és költségeit is” szövegrész helyébe az „idõpontját
és költségeit is. Ha az útnyilvántartásra kötelezett magánszemélynek jogszabály alapján titoktartási
kötelezettséggel járó tevékenysége (pl. orvosi tevékenység) során az útnyilvántartásban olyan magánszemély
adatait kell feltüntetnie, akire nézve a titoktartásra kötelezett, az ilyen felkeresett személy(ek)hez megtett utakról
köteles külön útnyilvántartást vezetni. Ezen külön útnyilvántartás tekintetében a vezetésére kötelezettnek
gondoskodnia kell arról, hogy annak tartalmát az adóhatóság ellenõrzést végzõ tisztviselõje kivételével harmadik
személy ne ismerhesse meg. Az adóhatóság az ilyen útnyilvántartásban foglalt adatok rögzítésére csak akkor
jogosult, ha az adóhatósági eljárás során tett megállapításban az adatrögzítés jogszabálysértés bizonyításának
alátámasztására szolgál” szövegrész
lép.
93. §

A Tao.
1. 8. §-a (1) bekezdésének u) pontjában a „zs) pontja alapján elszámolt összeg (egyéni cég jogutódjánál ideértve az
egyéni vállalkozóként igénybe vett kisvállalkozói kedvezményt is) kétszerese,” szövegrész helyébe a „zs) pontja
alapján elszámolt összeg kétszerese,” szövegrész;
2. 28. §-ának (2) bekezdésében a „hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi
szerzõdés így rendelkezik” szövegrész helyébe a „hogy az ne tartalmazza
a)
a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerzõdés így rendelkezik, és
b)
a külföldrõl származó kamatjövedelmet.” szövegrész;
3. 28. §-ának (4) bekezdésében az „a külföldrõl származó jövedelem megállapításánál kell figyelembe venni az
e bevétel megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhetõ költségeket, ráfordításokat, adózás elõtti eredményt
módosító tételeket.” szövegrész helyébe az „a külföldrõl származó jövedelem a bevétel – kamatjövedelem esetén
a kamat 75 százaléka – és az e bevétel megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhetõ költségek, ráfordítások
különbözete, módosítva az adózás elõtti eredményt növelõ, csökkentõ tételekkel.” szövegrész
lép.

94. §

Az Eva tv.
a) 2. § (3) bekezdésének e) pontjában „a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a számvitelrõl szóló törvény
elõírásainak megfelelõen” szövegrész helyébe „a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég
a számvitelrõl szóló törvény elõírásainak megfelelõen” szövegrész,
b) 2. § (4) bekezdésének cb) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál a számvitelrõl szóló törvény
elõírásainak megfelelõen” szövegrész helyébe a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál és az egyéni
cégnél a számvitelrõl szóló törvény elõírásainak megfelelõen” szövegrész,
c) 2. §-ának (7) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az adóévben” szövegrész helyébe
a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég az adóévben” szövegrész,
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3. § (1) bekezdésének h) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban 50 százalékot meghaladó”
szövegrész helyébe a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, egyéni cégben 50 százalékot meghaladó”
szövegrész,
4. §-ának (2) bekezdésében „A korlátolt felelõsségû társaság, a szövetkezet” szövegrész helyébe „A korlátolt
felelõsségû társaság, a korlátolt mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég, a szövetkezet” szövegrész,
4. §-ának (3) bekezdésében „A közkereseti társaság és a betéti társaság az evával összefüggõ nyilvántartási
kötelezettségeit” szövegrész helyébe „A közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátlan mögöttes
felelõsséggel mûködõ egyéni cég az evával összefüggõ nyilvántartási kötelezettségeit” szövegrész,
8. §-ának (1) bekezdésében „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság adóalany esetében” szövegrész helyébe „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég adóalany
esetében” szövegrész, (2) bekezdésében „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság adóalany esetében” szövegrész helyébe „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem
tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég
adóalany esetében” szövegrész,
11. §-ának (4) bekezdésében „a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság bevallásában”
szövegrész helyébe „a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég bevallásában”
szövegrész,
18. §-ának (1) bekezdésében „A közkereseti társaság, a betéti társaság az üzleti évre” szövegrész helyébe
„A közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég az üzleti évre”
szövegrész, (3) bekezdésében „a közkereseti társaság, a betéti társaság adót (az osztalék utáni adót kiváltó adó)
fizet.” szövegrész helyébe „a közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ
egyéni cég adót (az osztalék utáni adót kiváltó adó) fizet.” szövegrész, (4) bekezdésében „A jogi személy, a jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság adóalanyt, továbbá magánszemély tagját, volt tagját (örökösét) az
adóévben nem terheli – a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által” szövegrész
helyébe „A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég adóalanyt, továbbá
magánszemély tagját, volt tagját (örökösét) az adóévben nem terheli – a jogi személy, a jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság és az egyéni cég adóalany által” szövegrész, (5) bekezdésében „A jogi személy, a jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által” szövegrész helyébe „A jogi személy, a jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég adóalany által” szövegrész, (6) bekezdésében „A jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, ha olyan” szövegrész helyébe „A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és
a korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég, ha olyan” szövegrész, (7) bekezdésében „A számvitelrõl
szóló törvény hatálya alá tartozó jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany” szövegrész
helyébe „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá tartozó jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
és egyéni cég adóalany” szövegrész, (9) bekezdésében „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alól kikerülõ jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany” szövegrész helyébe „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alól
kikerülõ jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég
adóalany” szövegrész, (10) bekezdésében a „Ha a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
adóalanyisága” szövegrész helyébe a „Ha a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az
egyéni cég adóalanyisága” szövegrész,
19. §-ának (2) bekezdésében „A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a bejelentés adóévére”
szövegrész helyébe „A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég a bejelentés
adóévére” szövegrész, (3) bekezdésében „Az adóalany a Tao. 22/A. §-ának (5) bekezdését alkalmazza” szövegrész
helyébe „Az adóalany a Tao. 16. §-a (16) bekezdése e) pontját és 22/A. §-ának (5) bekezdését alkalmazza”
szövegrész, (8) bekezdésében „A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az e törvény”
szövegrész helyébe „A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég az e törvény”
szövegrész, (9) bekezdésének a)–b) pontjaiban a „növeli az adóalanyiság idõszaka alatt a számvitelrõl szóló
törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyitó mérlegében” szövegrész
helyébe a „növeli az adóalanyiság idõszaka alatt a számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság és kotlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég nyitó
mérlegében” szövegrész, (9) bekezdésének c) pontjában a „csökkenti az adóalanyiság idõszaka alatt
a számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében”
szövegrész helyébe a „csökkenti az adóalanyiság idõszaka alatt a számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem
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tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég
esetében” szövegrész,
20. §-ának (4) bekezdésében „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság felszámolása,” szövegrész helyébe „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság és korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég felszámolása,”
szövegrész,
22. §-ának (1) bekezdésében „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság adóalanyra” szövegrész helyébe „A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság és korlátlan mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég adóalanyra,”
szövegrész, (4) bekezdésében a „Ha a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az
adómegállapítási idõszakot tartalmazó adóévre vonatkozó bejelentését” szövegrész helyébe a „Ha a jogi személy,
a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég az adómegállapítási idõszakot tartalmazó adóévre
vonatkozó bejelentését” szövegrész

lép.
95. §

(1) Az Itv. 11. §-ának (2) bekezdésében az „ajándékozást az állami” szövegrész helyébe az „ajándékozást a 17. § (1) bekezdésének c), k), l) és m) pontja alá esõ ügyletek kivételével az állami” szövegrész, 26. §-a (1) bekezdésének p) pontjában
az „a külön jogszabály alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs igazolással rendelkezõ, mezõgazdasági tevékenységet végzõ magánszemély termõföldvásárlása” szövegrész helyébe a „termõföldnek a külön jogszabály alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs
igazolással rendelkezõ, mezõgazdasági tevékenységet végzõ magánszemély általi, visszteher ellenében történõ megszerzése” szövegrész, a 17. §-a (1) bekezdésének o) pontjában a „hitelintézet” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézmény” szövegrész, 80. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az „– a fizetésre kötelezett vagy jogutódja
kérelmére – ” szövegrész helyébe a „– hivatalból, vagy a fizetésre kötelezett, illetve jogutódja kérelmére –” szövegrész,
80. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „határozatával” szövegrész helyébe a „határozata igazolja” szövegrész lép.
(2) A Htv. 39/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „átalányadózó” szövegrész helyébe a „átalány szerinti jövedelem-megállapítást (a továbbiakban: átalányadózás) alkalmazó” szövegrész, 39/A. §-a (2) bekezdésében az „átalányadó
alapjának” szövegrész helyébe az „átalányban megállapított jövedelem” szövegrész lép.

96. §

(1) Az Art.
a) 95. §-a (6) bekezdésében a „vagy adószakértõ” szövegrész helyébe „ , adótanácsadó, adószakértõ, vagy okleveles
adószakértõ” szövegrész,
b) 132. §-ának (4) bekezdésében a „vagy adótanácsadó” szövegrész helyébe „, adótanácsadó, adószakértõ, vagy
okleveles adószakértõ” szövegrész,
c) 172. §-ának (3) bekezdésében a „A (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl” szövegrész helyébe
„A (2) bekezdésben foglaltakon túl” szövegrész
lép.
(2) Az Art.
a) 17. §-ának (5) bekezdésében az „adatszolgáltatás benyújtására kötelezett” szövegrész helyébe az
„adatszolgáltatás, illetve az összesítõ nyilatkozat benyújtására kötelezett” szövegrész,
b) 33. §-a (6) bekezdésének utolsó elõtti mondatában az „A két bevallás közötti idõszakról” szövegrész helyébe az
„Az adózóknak a felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallás és
a felszámolást és végelszámolást lezáró adóbevallás közötti idõszakról” szövegrész
lép.

97. §

Az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Nért.) 38. §-ával
megállapított Art. 33. §-ának (10) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(10) A magánszemély adózó – amennyiben adóját nem a munkáltatója állapítja meg vagy nem él az egyszerûsített
bevallás lehetõségével – az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adót a személyi jövedelemadóról szóló
bevallásában, a nem magánszemély adózó a társasági adóról szóló bevallásában, az egyszerûsített vállalkozói adó
alanya az egyszerûsített vállalkozói adó bevallásában – az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló
törvény szerinti lakóingatlan, vízi jármû, légi jármû, illetve nagy teljesítményû személygépkocsi azonosító adatainak
a feltüntetésével – az adóévre vonatkozóan állapítja meg és vallja be. Ha az egyes nagy értékû vagyontárgyakat
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terhelõ adó alanya személyi jövedelemadóról, társasági adóról, illetve egyszerûsített vállalkozói adóról szóló bevallás
benyújtására nem kötelezett – ideértve az e törvény 31. § (5)–(6) bekezdéseiben meghatározott nyilatkozattételre
jogosult adóalanyokat is –, továbbá ha a magánszemély adóalany személyi jövedelemadóját a munkáltató állapítja
meg vagy él az egyszerûsített bevallás lehetõségével, az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ
adóbevallás-benyújtási kötelezettségét a külön az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóév május 20-áig
teljesíti.”
98. §

A Nért. 39. §-ával megállapított Art. 129. §-ának (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Nem mentesül a mulasztási bírság alól az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adó bevallás-benyújtásra
kötelezett adózó, ha lakóingatlanának számított értéke az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló
2009. évi LXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti mentesség esetén a 30 millió forintot, vagy az egyes
nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló törvény 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti mentesség esetén
a 15 millió forintot eléri és bevallás-benyújtási kötelezettségének nem tett eleget.”

99. §

A Nért. 40. §-ával megállapított Art. 168. §-ának (8) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(8) Ha az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adó bevallásának benyújtására kötelezett adózó a lakóingatlan
forgalmi értékét a tényleges forgalmi érték 10 százalékát meg nem haladó eltéréssel vallotta be és emiatt önellenõriz,
az adózó mentesül a lakóingatlan adója után az önellenõrzési pótlék megfizetése alól. Ismételt önellenõrzés esetén,
vagy ha az eltérés a 10%-ot meghaladja, az önellenõrzési pótlékot az általános szabályok szerint kell megállapítani
azzal, hogy az önellenõrzési pótlékot az egyes fizetési kötelezettségek esedékességét követõ naptól kell felszámítani.”

100. §

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetõje köteles:]
„a) a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót (egyszerûsített éves
beszámolót) (a továbbiakban együtt: tevékenységet lezáró mérleg), továbbá az eredmény felosztása után
zárómérleget és adóbevallást készíteni, azokat a felszámolás kezdõ idõpontját követõ 30 napon belül a felszámolónak
és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról, hogy a tevékenységet lezáró mérleg, illetve az eredmény felosztása
után készített zárómérleg az adós vagyoni helyzetérõl valós és megbízható képet ad, valamint nyilatkozni arról is, hogy
a mérleg elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek,”

101. §

A Tbj.
a) 29. § (4) bekezdésének d) pontjában a „kamarai tagságát” szövegrész helyébe a „kamarai tagságát, egyéni
vállalkozói tevékenységét” szöveg,
b) 45. §-ának (3) bekezdésében az „egyéni vállalkozói igazolvány kézhezvételétõl” szövegrész helyébe az „egyéni
vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától” szöveg,
c) 52. §-ának (4) bekezdésében a „minimálbér kétszerese” szövegrészek helyébe a „tevékenységre jellemzõ kereset”
szöveg
lép.

102. §

Az Eho.
a) 3. §-ának (3) bekezdésében a „Tbj. 19. § (1) bekezdése és az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
2005. évi CXX. törvény 9. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett
természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
2005. évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése” szöveg,
b) 11. §-a (8) bekezdésének 5. mondatában az „évente egyszer állapítja meg, a tárgyévet követõ év február 15-éig
fizeti meg és az éves bevallásában vallja be” szövegrész helyébe „a tárgyévre vonatkozó bevallásában vallja be és
a bevallás benyújtására elõírt határidõ lejártáig fizeti meg” szöveg
lép.

103. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 13. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában az „egészségbiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási
járulék” szöveg, a „valamint munkavállalói járulék, illetve vállalkozói járulék” szövegrész helyébe a „munkavállalói
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járulék, vállalkozói járulék, valamint 2010. január 1-jétõl egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék” szöveg, 37. §
(1) bekezdésében „az elõírt nyugdíjjárulékot megfizették” szövegrész helyébe „az elõírt nyugdíjjárulékot
a biztosítottól levonták, illetve a 38. § (2) bekezdésének a)–b) pontjában említett személyek esetében megfizették”
szöveg, 37. §-ának (3) bekezdésében a „levonásának (befizetésének)” szövegrész helyébe a „levonásának” szöveg,
a „levonását (megfizetését)” szövegrész helyébe a „levonását” szöveg, a 101. § (1) bekezdésének c) pontjában
a „megállapítására” szövegrész helyébe a „megállapítására és folyósítására” szöveg lép.
104. §

(1) Az Szt. 116. §-ának (1) bekezdésében az „Európai Gazdasági Térségben” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térség valamely államában” szövegrész, az Szt. 141. §-ának (1) bekezdésében „a cégbejegyzést” szövegrész helyébe „az
átalakulás napját” szövegrész, az Szt. 151. §-ának (3) bekezdésében az „aktív és tagságát” szövegrész helyébe az „aktív
és a tagságát” szövegrész, az Szt. 169. §-ának (1) bekezdésében a „készített beszámolót, valamint az azt” szövegrész helyébe a „készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat” szövegrész, az Szt. 174. §-ának (3) bekezdésében
a „tagállamában” szövegrész helyébe az „államában” szövegrész lép.
(2) Az Szt. 152/B. §-ának (3) bekezdésében a „151. § (5) bekezdés a) pont aa)–ad) és af) alpontjában” szövegrész helyébe
a „151. § (5) bekezdés a) pont aa)–ad) és af) alpontjában, b) pont bc) alpontjában” szövegrész, a „valamint (9)–(11) és
(13) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(9)–(11) és (13) bekezdésében, valamint a 152/A. §-ban” szövegrész lép.

105. §

A Kkt. 33. §-ának (5) bekezdésében a „Cégközlönyben” szövegrész helyébe a „kamara lapjában” szövegrész, a Kkt.
74. §-ának (3) bekezdésében a „Cégközlönyben” szövegrész helyébe a „kamara lapjában” szövegrész lép.

106. §

Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 276. §-ának (1) bekezdésében
a „bevétel 75%-ával, feltéve, hogy az adózó az így elszámolt bevétel 50%-ának megfelelõ összeget – legkésõbb 2009.
december 31. napjáig – a Magyar Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírba (állampapírba)
fekteti, és ezt az összeget az eredeti befektetés idõpontjától számított 2 évig kizárólag az említett értékpapírban tartja.
Nem minõsül a feltétel megsértésének, ha az adózó az értékpapír lejárata vagy cseréje esetén a befektetés összegét
legfeljebb alkalmanként 15 napig bankszámlán vagy ügyfélszámlán tartja” szövegrész helyébe a „bevétel 75%-ával”
szövegrész, a „legkésõbb 2009. december 31. napjáig bevételként elszámolta” szövegrész helyébe a „legkésõbb 2009.
december 31. napjáig bevételként elszámolta” szövegrész, (2) bekezdésében a „részesedés 75%-ával, feltéve, hogy az
adózó az így elszámolt bevétel 50%-ának megfelelõ összeget – legkésõbb 2009. december 31. napjáig – a Magyar
Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírba (állampapírba) fekteti, és ezt az összeget az eredeti
befektetés idõpontjától számított 2 évig kizárólag az említett értékpapírban tartja. Nem minõsül a feltétel
megsértésének, ha az adózó az értékpapír lejárata vagy cseréje esetén a befektetés összegét legfeljebb alkalmanként
15 napig bankszámlán vagy ügyfélszámlán tartja” szövegrész helyébe a „részesedés 75%-ával” szövegrész,
a „legkésõbb 2009. december 31. napjáig bevételként elszámolta” szövegrész helyébe a „legkésõbb 2009. december
31. napjáig bevételként elszámolta” szövegrész, (3) bekezdésében a „szerinti jövedelem után, feltéve, hogy
a jövedelem 50%-ának megfelelõ összeget – a jövedelem megszerzését követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2009.
december 31. napjáig – a Magyar Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírba (állampapírba)
fekteti, és ezt az összeget az eredeti befektetés idõpontjától számított 2 évig kizárólag az említett értékpapírban tartja.
Nem minõsül a feltétel megsértésének, ha a magánszemély az értékpapír lejárata vagy cseréje esetén a befektetés
összegét legfeljebb alkalmanként 15 napig bankszámlán vagy ügyfélszámlán tartja. Az e bekezdés szerint befektetett
jövedelmet a magánszemély az adóhatósági közremûködés nélkül benyújtott bevallásában tájékoztató adatként
köteles szerepeltetni. A fenti kedvezményt az adózó kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha az ellenõrzött
külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésõbb 2009. december 31. napjáig bevételként
elszámolta” szövegrész helyébe a „szerinti jövedelem után. A fenti kedvezményt a magánszemély kizárólag abban az
esetben veheti igénybe, ha a külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésõbb 2009.
december 31. napjáig bevételként elszámolta.” szövegrész lép, a (4) bekezdésének a) pontjában az „amelyeket olyan
ellenõrzött külföldi (alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkezõ) társaság” szövegrész helyébe az „amelyeket
olyan társaság” szövegrész lép, a 277. §-ának (2) bekezdésében „az adóhatóság ellenõrzési jogköre a nyilatkozat
valóságtartalmának megállapítására terjed ki.” szövegrész helyébe „az adóhatóság ellenõrzési jogköre
a nyilatkozatban szereplõ, a 276. § (1)–(3) bekezdései szerinti bevétel megszerzésének és elszámolásának
megállapítására terjed ki.” szövegrész lép.
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107. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a) 17. §-a (3) bekezdésének d) pontjában az „egyéni vállalkozásról szóló törvény” szövegrész helyébe az „egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény” szövegrész és
b) 18. § (1) bekezdésének a) pontjában a „szerzéskor” szövegrész helyébe a „szerzéskor vagy annak közvetlen
következményeként” szövegrész
lép.

108. §

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Krtv.)
1. 2. §-ának (2) bekezdésében az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának t) alpontját megállapító rendelkezésben az
„a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet útján” szövegrész az „a munkáltató
által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján” szöveggel,
a „legfeljebb 1 millió forintig terjedõ összegben” szövegrész a „legfeljebb 5 millió forintig terjedõ összegben”
szöveggel, (4) bekezdésében az Szja tv. 3. §-a 87. pontját megállapító rendelkezésben az „üdülési és mûvelõdési
szolgáltatásra” szövegrész a „belföldi üdülési, mûvelõdési, pihenési, kikapcsolódási, egészség-megõrzési,
betegségmegelõzési, szabadidõsport szolgáltatásra” szöveggel;
2. 3. §-ában az Szja tv. 3/A. §-át megállapító rendelkezésben a „más visszterhes szerzõdés keretében történõ
megszerzésére” szövegrész „más visszterhes szerzõdés keretében történõ megszerzésére (ideértve a lakás
zártvégû lízingbe vételét is) ” szöveggel;
3. 7. §-ában az Szja tv. 16. §-ának (5) bekezdését módosító rendelkezés az „önálló tevékenységbõl származó
jövedelemnek minõsül a fejlesztési tartalékkal csökkentett vállalkozói osztalékalap” szövegrész az „önálló
tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül a vállalkozói osztalékalapból a (7) bekezdés szerint
megállapított jövedelem” szöveggel;
4. 8. §-ában az Szja tv. 25. §-ának
a)
(1) bekezdését megállapító rendelkezésben a „jutalom” szövegrész a „jutalom, üzemanyag-megtakarítás
címén fizetett összeg” szöveggel, az (5) bekezdését megállapító rendelkezésben az „éves összegét. A több
társas vállalkozásban személyes közremûködõ magánszemély esetében ezt a rendelkezést annál a társas
vállalkozásnál kell alkalmazni, ahol a fõtevékenységre jellemzõ kereset a legmagasabb (a továbbiakban:
személyes közremûködõi díj-kiegészítés)” szövegrész az „éves összegét (bármelyik a továbbiakban:
személyes közremûködõi díj-kiegészítés). A több társas vállalkozásban személyes közremûködõ, illetve
személyes közremûködõként és egyéni vállalkozóként is tevékenységet folytató magánszemély esetében
ezt a rendelkezést arra a jogviszonyára tekintettel kell alkalmazni, amelynél a fõtevékenységre jellemzõ
kereset a legmagasabb” szöveggel,
b)
(6) bekezdését megállapító rendelkezésben az „adóelõlegként veszi figyelembe” szövegrész az
„adóelõlegként veszi figyelembe. A kiadott igazolásban feltüntetett adatokról a társas vállalkozás az
adóévet követõ év február 15-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak” szöveggel;
5. 11. §-ában az Szja tv. 29. §-ának (1) bekezdését megállapító rendelkezésben a „kell adóalapként figyelembe venni”
szövegrész a „kell adóalapként figyelembe venni. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett
a társadalombiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha azt költségként számolja
el, vagy azt számára megtérítették), a (3)–(4) bekezdés alkalmazásában jövedelemnek a megállapított jövedelem
78 százalékát kell figyelembe venni” szöveggel;
6. 16. §-ában az Szja tv. 34. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezésben a „legmagasabb adókulccsal
megállapított összeg 50 százaléka” szövegrész a „legalacsonyabb adókulccsal megállapított összeg” szöveggel,
7. 17. §-ában az Szja tv. 41. §-a (2) bekezdésének a) pontját megállapító rendelkezésben a „49/B. § (10) bekezdése”
szövegrész a „49/B. § (9)–(10) bekezdései” szöveggel;
8. 18. §-ában az Szja tv.
a)
46. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezésben a
„d) a jövedelemszerzés helye szerint olyan államból származó jövedelmet, amellyel nincs a Magyar
Köztársaságnak a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezménye
azzal, hogy az a)–d) pontokban”
szövegrész a
„d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt adóköteles
összeget, ha az egyéb jövedelemnek minõsül,
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e) a jövedelemszerzés helye szerint olyan államból származó jövedelmet, amellyel nincs a Magyar
Köztársaságnak a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezménye
azzal, hogy az a)–e) pontokban”
szöveggel;
b)
46. §-ának (4) bekezdését megállapító rendelkezésben a „számlaadásra kötelezett magánszemély”
szövegrész a „nem egyéni vállalkozóként, nem mezõgazdasági õstermelõként számlaadásra kötelezett
magánszemély” szöveggel;
c)
46. §-ának (9) bekezdését megállapító rendelkezésben a „10 ezer forintot” szövegrész a „10 ezer forintot.
A tételes költségelszámolást vagy 10 százalék költséghányadot alkalmazó mezõgazdasági õstermelõnek az
õstermelõi bevételeibõl számított adóelõleg-alap után az adóév elejétõl megállapított adóelõlegnek az
õstermelõi adókedvezménynek megfelelõ részét nem kell megfizetnie” szöveggel,
d)
48. §-ának (1) bekezdését megállapító rendelkezésben az „által adott nyilatkozat” szövegrész az „által
írásban adott nyilatkozat” szöveggel;
e)
48. §-ának (3) bekezdésében a „Ha a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, akkor a jogosultak
a (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot” szövegrész az „A magánszemély adójóváírás, családi
kedvezmény érvényesítésére, súlyosan fogyatékos állapotra vonatkozó nyilatkozatot rendszeres
bevételeinek kifizetõje számára adhat. Ha a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, akkor
a jogosultak a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot” szöveggel;
f)
48. §-a (4) bekezdésének b) pontját megállapító rendelkezésben az „utóbb – neki felróható okból – az
adóbevallása/munkáltatói adómegállapítása szerint befizetési különbözet mutatkozik” szövegrész az
„utóbb – neki felróható okból (ideértve az a) pontban említett esetet is) – befizetési különbözet mutatkozik”
szöveggel;
g)
49. §-a (5) bekezdésének a) pontját megállapító rendelkezésben az „a adóterhet” szövegrész az „az
adóterhet” szöveggel;
h)
49. §-a (6) bekezdésének a) pontját megállapító rendelkezésben az „(5)–(6) bekezdés” szövegrész
a „(4)–(5) bekezdés” szöveggel;
i)
49. §-ának (12) bekezdését megállapító rendelkezés felvezetõ szövegében a „csökkentve” szövegrész
a „rendszeres bevétel esetén csökkentve a magánszemély adóelõleg-nyilatkozata alapján” szöveggel;
a (15) bekezdést megállapító rendelkezésben a „csökkentve az adóévben korábban már megállapított
adóelõleg(ek) összegével” szövegrész a „csökkentve
a) a családi kedvezményre jogosult magánszemélyt az adott jogosultsági hónapra megilletõ családi
kedvezménnyel;
b) a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az errõl szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdõ
napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta a személyi kedvezménnyel;
c) az adóévben korábban már megállapított adóelõleg(ek) összegével”
szöveggel;
j)
49. §-a (12) bekezdésének b) pontját megállapító rendelkezésben a „kedvezménnyel, feltéve, hogy a családi
pótlékra jogosult a kifizetés (a juttatás) idõpontjáig megadott adóelõleg-nyilatkozatában kérte a családi
kedvezménynek az adóelõleg megállapításnál történõ érvényesítését” szövegrész a „kedvezménnyel”
szöveggel;
22. §-ában az Szja tv.
a)
70. §-a (4) bekezdésének f) pontját megállapító rendelkezésben a „családi juttatásra” szövegrész a „családi
pótlék juttatásra” szöveggel;
b)
70. §-ának (5) bekezdését megállapító rendelkezésben a „feltéve, hogy a magánszemély a juttatóval
legalább heti 36 órai munkavégzéssel járó munkaviszonyban áll, vagy a magánszemélyt a juttatótól
– munkaviszony alapján – pénzben megilletõ havi jövedelem a minimálbért eléri, továbbá feltéve, hogy
a juttató a hozzájárulást havonta vagy több hónapra elõre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra
utalja át egy összegben” szövegrész a
„c) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezetekrõl szóló
törvényben foglaltaknak megfelelõen az adóévben természetben adott – egyébként adóköteles – juttatás
együttes értékébõl személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész
az a) pont szerinti esetben akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen az a) pont szerinti
bevétele az adóévben más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta vagy – az
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adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével – több hónapra elõre, vagy utólagosan legfeljebb három
hónapra utalja át egy összegben, azzal, hogy
1. a juttatás a magánszemélynél a közölt összegeknek megfelelõ hónap(ok) szerinti bevétel;
2. a juttató az 1. pont figyelembevételével megállapított adót a közölt összegeknek megfelelõ hónapokra
vonatkozó szabályok szerint és mértékkel, elõre történõ utalás esetén a juttatás közölt hónapjának,
utólagos utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg”
szöveggel;
c)
71. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezésben a „nyilatkozatát, azzal, hogy ha az adott juttatás nem
felel meg a vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek, és/vagy, ha az ott meghatározott értékhatárt
meghaladja – a meghaladó rész tekintetében – a 69. § szerinti olyan adóköteles természetbeni juttatásnak
minõsül, amelyre vonatkozóan az említett § (1) bekezdésének d) és e) pontját nem kell alkalmazni”
szövegrész a „nyilatkozatát. Ha az adott juttatás megfelel a vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek,
de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja, a meghaladó rész olyan adóköteles természetbeni
juttatásnak minõsül, amelyre vonatkozóan a 69. § (1) bekezdésének d) és e) pontját nem kell alkalmazni,
egyéb esetben bármely feltétel hiányában a 69. § rendelkezései az irányadók” szöveggel;
23. §-ában az Szja tv. 73. §-ának (7) bekezdését megállapító rendelkezésben az „a Magyar Állam, az államháztartás
alrendszerei vagy a Magyar Nemzeti Bank által fizetett, jóváírt kamatjövedelemre” szövegrész a „a Magyar Állam,
az államháztartás alrendszere, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság, a Magyar
Fejlesztési Bank Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság, a Magyar Export-Import Bank Zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság vagy a Magyar Nemzeti
Bank által fizetett, jóváírt kamatjövedelemre” szöveggel;
27. §-ával megállapított Tao. 2. §-a (4) bekezdésének b) pontja a „belföldi jogszabály alapján létrejött jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkezõ társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet, külföldi vállalkozó kamatot,
jogdíjat, szolgáltatási díjat fizet (juttat) számára; kivéve, ha a külföldi személy, a külföldi illetõségû illetõsége
szerinti állam és a Magyar Köztársaság között hatályos egyezmény van a kettõs adóztatás elkerülésére
a jövedelem- és vagyonadók területén (a továbbiakban: külföldi szervezet) szöveggel;
32. §-ának (1) bekezdésével megállapított Tao. 8. § (1) bekezdésének f) pontját megállapító rendelkezésben
„meghatározó befolyással rendelkezik, és az adózóban tényleges tulajdonosként nem rendelkezik részesedéssel
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetõségûnek minõsülõ magánszemély” szöveggel;
37. §-ával megállapított Tao. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja „a Magyar Állam, az államháztartás alrendszere,
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság, a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság, a Magyar Export-Import Bank Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság, a Magyar
Exporthitel Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság vagy a Magyar Nemzeti Bank által fizetett kamatot”
szöveggel;
43. §-a (2) bekezdésével megállapított Tao. 28. §-ának (6) bekezdése „Az (1)–(5) bekezdés alkalmazásában
társasági adónak megfelelõ adónak minõsül a kapott osztalék alapján külföldön fizetett (fizetendõ) adó is.”
szöveggel;
49. §-ával megállapított Eva tv. 9. §-ának (2) bekezdése „Ha az adóalany bevétele és a 8. § (7) bekezdés alapján az
összes bevételt növelõ összeg együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt,”
szöveggel;
83. §-ának (1) bekezdésével megállapított Art. 31. § (2) bekezdésének 10. pontjában a „levont (megfizetett)
természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási” szövegrész helyett a „levont természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási” szövegrésszel;
88. §-ával megállapított Art. 43/B. §-ának (3) bekezdésében a „adóévet megelõzõ évi bevallás alapján
megállapított pozitív elõjelû elszámolási különbözetet” szövegrész helyett „adóévet megelõzõ évi helyi iparûzési
adó-bevallás alapján a települési önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív elõjelû elszámolási
különbözetet” szöveggel;
89. §-ának (3) bekezdésével megállapított Art. 52. §-ának (19) bekezdésében az „adatot szolgáltat” szövegrész
helyett az „elektronikus úton adatot szolgáltat” szövegrésszel;
111. §-a (3) bekezdésének a Tbj. 4. § q) pontját beiktató rendelkezése a „Tevékenység piaci értéke” szövegrész
helyett a „Tevékenységre jellemzõ kereset” szöveggel, 117. §-a (1) bekezdésének a Tbj. 27. § (1) bekezdését
megállapító rendelkezése a „tevékenységének piaci értéke” szövegrész helyett a „tevékenységére jellemzõ
kereset” szöveggel, a „tevékenység piaci értékét” szövegrész helyett a „tevékenységre jellemzõ keresetet”
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szöveggel, 117. §-a (2) bekezdésének a Tbj. 27. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „tevékenység piaci
értéke” szövegrész helyett a „tevékenységre jellemzõ kereset” szöveggel, 118. §-a (1) bekezdésének a Tbj. 29. §
(1) bekezdését megállapító rendelkezése a „tevékenység piaci értéke” szövegrészek helyett a „tevékenységre
jellemzõ kereset” szöveggel, a „tevékenység piaci értékét” szövegrész helyett a „tevékenységre jellemzõ
keresetet” szöveggel, 118. §-a (2) bekezdésének a Tbj. 29. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése
a „tevékenység piaci értéke” szövegrész helyett a „tevékenységre jellemzõ kereset” szöveggel, 119. §-ának a Tbj.
29/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a „tevékenység piaci értéke” szövegrész helyett
a „tevékenységre jellemzõ kereset” szöveggel, 177. § h) pontja a „tevékenység piaci értéke” szövegrész helyett
a „tevékenységre jellemzõ kereset” szöveggel;
20. 122. §-a (1) bekezdésének az Eho. 3. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegét megállapító rendelkezése a „kifizetõ
hiányában” szövegrész helyett a „– kifizetõ hiányában vagy ha a kifizetõ az adóelõleg alapját képezõ jövedelem
után adót (adóelõleget) nem köteles megállapítani –” szöveggel, az Eho. 3. § (1) bekezdésének ab) alpontját
megállapító rendelkezése a „tevékenység piaci értéke” szövegrész helyett a „tevékenységre jellemzõ kereset”
szöveggel, a „tárgyévre bevallott társadalombiztosítási járulék alapját” szövegrész helyett a „tárgyévre bevallott
nyugdíjjárulék alapját” szöveggel;
21. 169. §-ának 6. pontjában az „az átlagos adókulcs” szövegrész az „átlagos adókulcs” szöveggel;
22. 169. §-ának 12. pontjában az Szja tv. 49/B. §-ának
a)
(9) bekezdését módosító rendelkezésben a „16 százaléka, 2010-ben 19 százaléka” szövegrész
a „19 százaléka” szöveggel,
b)
(10) bekezdését módosító rendelkezésben a „16 százalék, 2010-ben 19 százalék” szövegrész a „19 százalék”
szöveggel,
23. 169. §-ának 19. pontjában az Szja tv. 66. §-ának (1) bekezdését módosító rendelkezésben a „törvény
alkalmazásában (azzal, hogy nem minõsül osztaléknak az osztalékból megállapított személyes közremûködõi
díj-kiegészítés)” szövegrész a „törvény alkalmazásában (azzal, hogy nem minõsül osztaléknak az a)–b) pontban
említett jogcímen szerzett bevétel, ha azt a törvény elõírásai szerint más jövedelem megállapításánál – pl. az
osztalékból megállapított személyes közremûködõi díj-kiegészítésként – kell figyelembe venni)” szöveggel;
24. 10. mellékletével megállapított Art. 4. számú mellékletének 6. pontjában a „külföldi illetõségû magánszemélyt”
szövegrész helyett a „külföldi személyt” szövegrésszel;
25. 10. mellékletével megállapított Art. 4. számú mellékletének 15. pontjában az „adóévet követõ év november
20-áig” szövegrész helyett a „naptári évet követõ év november 20-áig” szövegrésszel
lép hatályba.
109. §

A Krtv. 8. §-ában az Szja tv. 25. §-át megállapító rendelkezés a következõ (7)–(8) bekezdésekkel kiegészülve lép
hatályba:
„(7) Az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig tartó megõrzési kötelezettséggel
a) a társas vállalkozás a személyes közremûködõ tevékenységére jellemzõ keresetének meghatározásánál figyelembe
vett körülményekrõl, szempontokról;
b) több társas vállalkozásban személyes közremûködõ, illetve személyes közremûködõként és egyéni vállalkozóként
is tevékenységet folytató magánszemély valamennyi tevékenységére jellemzõ keresetérõl
feljegyzést készít, amelyet az adózással összefüggõ iratok részeként kezel.
(8) Az (5)–(7) bekezdések rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a személyes közremûködõ az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti kötelezettséget teljesít.”

110. §

A Krtv. 18. §-ában az Szja tv. 47. §-át megállapító rendelkezés a következõ (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) az adóalap-kiegészítés összege az adóelõleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem – kivéve, ha az adóterhet
nem viselõ járandóság – után a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény szerinti, a társadalombiztosítási járulék általános mértékével megállapított
összeg, illetve biztosítási kötelezettség hiányában az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerinti, az összevont
adóalapba tartozó jövedelmet terhelõ egészségügyi hozzájárulás mértékével megállapított összeg;
b) ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a társadalombiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás
megfizetésére (kivéve, ha azt költségként számolja el, vagy azt számára megtérítették), az adóelõleg-alap számításnál
figyelembe vett jövedelemnek a bevételbõl a bekezdés rendelkezése szerint megállapított rész 78 százaléka minõsül.”
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111. §

A Krtv. 37. §-ával megállapított Tao. 15. §-a (2) bekezdése a következõ d) ponttal kiegészítve lép hatályba:
[(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor nem kell figyelembe venni:]
„d) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban vagy
a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában mûködõ elismert tõzsdére bevezetett
hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kamatát.”

112. §

A Krtv. 66. §-ával megállapított Htv. 43. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„43. § (1) A helyi adóval és az önkormányzat költségvetése javára más jogszabályban megállapított minden adóval
kapcsolatos eljárásban az e törvényben és az adózás rendjérõl szóló törvényben foglaltakat – a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott eltérésekkel – kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat a helyi iparûzési adó kivételével az adófizetés esedékességére vonatkozóan – ideértve a 42. §
(3) bekezdésében meghatározott esetet is – az adózás rendjérõl szóló törvényben foglaltaktól, továbbá a 41. §-ában
szabályozottaktól eltérõen rendelkezhet, ha ezzel az adóalany számára válik kedvezõbbé kötelezettségének
teljesítése.
(3) Az önkormányzat a helyi adóval – ide nem értve a helyi iparûzési adót – kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás
rendjérõl szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésben.
(4) Helyi adóügyben és az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó más ügyben az adózás rendjérõl szóló
törvény 141. §-ának (4) bekezdését nem kell alkalmazni. Felügyeleti jogkörben hozott jogerõs határozat – ide nem
értve a megsemmisítõ és új eljárásra utasító határozatot – bírósági felülvizsgálata kezdeményezhetõ.”

113. §

(1) A Krtv. 72. §-ának (1) bekezdésével megállapított Itv. 23/A. §-ának (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„23/A. § (1) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem csökkentett –
forgalmi értékének 2%-a, ha a vagyonszerzõ
a) olyan, ingatlanok tulajdonjogának értékesítését (a továbbiakban: ingatlanforgalmazást) végzõ vállalkozó,
amelynek elõzõ adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységbõl származott, vagy
b) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó
és legkésõbb a fizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant az
illetékkiszabásra történõ bejelentéstõl számított két éven belül eladja, illetve a futamidõ végén tulajdonjog átszállást
eredményezõ pénzügyi lízingbe adja.”
(2) A Krtv. 72. §-ának (2) bekezdésével megállapított Itv. 23/A. §-ának (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Az ingatlanforgalmazást az illetékkötelezettség keletkezésének adóévében kezdõ vállalkozó az (1) bekezdésben
meghatározott célú ingatlanvásárlás esetén az ott meghatározott mértékû illetéket fizeti, ha a fizetési meghagyás
jogerõre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az adóév nettó árbevételének legalább 50%-a
ingatlanforgalmazásból fog származni. Amennyiben a nettó árbevétel megoszlására vonatkozó vállalás nem teljesül,
az állami adóhatóság a vagyonszerzés után a 19. § (1) bekezdés, illetve a 21. § (1) bekezdése alapján egyébként
fizetendõ és az (1) bekezdés szerinti illeték különbözetét a vállalkozó terhére 50%-kal növelten megállapítja. A vállalás
meghiúsulásának tényét a vállalkozó az adóévet követõ hatodik hónap 15. napjáig köteles bejelenteni. Ha az állami
adóhatóság adóellenõrzés keretében megállapítja, hogy a vagyonszerzõ nettó árbevétel megoszlásra vonatkozó
vállalása nem teljesült, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése, illetve a 21. § (1) bekezdése alapján egyébként
fizetendõ és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét a vállalkozó terhére pótlólag
elõírja.”

114. §

(1) A Krtv. 73. §-ának (1) bekezdése által megállapított Itv. 26. §-a (1) bekezdésének l) pontja az alábbi szöveggel lép
hatályba:
[Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:]
„l) gépjármû, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek elõzõ adóévi nettó
árbevételének legalább 50%-a gépjármûvek és pótkocsik értékesítésébõl származott (gépjármû-forgalmazó), továbbá
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által nyilvántartásba vett pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi
megszerzése;”
(2) A Krtv. 73. §-ának (2) bekezdése által megállapított Itv. 26. §-a (10) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba:
„(10) Az (1) bekezdés l) pontja szerinti mentességre jogosult gépjármû-forgalmazó adóévente nyilatkozik az állami
adóhatóságnál arról, hogy az elõzõ adóévi nettó árbevételének megoszlása alapján e § alkalmazásában
gépjármû-forgalmazónak minõsül azzal, hogy
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a) ha a nyilatkozattételre az adóév hatodik hónapjának 1. napja elõtt kerül sor, a vagyonszerzõnek arról kell
nyilatkoznia, hogy nettó árbevételének megoszlása alapján elõreláthatólag gépjármû-forgalmazónak minõsül.
Amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy azt az adóév hatodik hónapjának 15. napjáig bejelenti az
állami adóhatóságnak, amely a meg nem fizetett illetéket 50%-kal növelten a vagyonszerzõ terhére pótlólag elõírja. Ha
az állami adóhatóság adóellenõrzés keretében állapítja meg, hogy a vagyonszerzõ valótlan nyilatkozatot tett,
a valótlan nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét a vállalkozó terhére pótlólag elõírja,
b) a gépjármû-forgalmazást a nyilatkozattétel adóévében kezdõ vállalkozó arról nyilatkozhat, hogy nettó
árbevételének legalább 50%-a gépjármû-forgalmazásból fog származni. Amennyiben a nettó árbevétel megoszlására
vonatkozó vállalás nem teljesül, akkor az állami adóhatóság a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illetéket
a vállalkozó terhére 50%-kal növelten megállapítja. A vállalás meghiúsulásának tényét a vállalkozó az adóévet követõ
hatodik hónap 15. napjáig köteles bejelenteni. Ha az állami adóhatóság adóellenõrzés keretében megállapítja, hogy
a vagyonszerzõ vállalása nem teljesült, a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét a vagyonszerzõ
terhére pótlólag elõírja.”
115. §

A Krtv. 70. §-ának (1) bekezdésével megállapított Itv. 19. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett
vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ
társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt
meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az
1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az
ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni. Ingatlanhoz
kapcsolódó vagyoni értékû jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell
alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen
arányt a vagyoni értékû jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. Vagyoni értékû joggal terhelt ingatlan
– ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejûleg alapított vagyoni értékû jogot – szerzése esetén a vagyoni értékû jog
értékével csökkentett forgalmi értékbõl az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket,
illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az
ingatlan forgalmi értékében.”

116. §

A Krtv. 81. §-ával megállapított, az Art. 17. § (16) bekezdését beiktató rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(16) Az adózó évente augusztus 31-éig bejelenti, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
ingatlannal rendelkezõ társaságnak minõsül, illetve azt, hogy e minõsége megszûnt. Az ingatlannal rendelkezõ
társaság bejelentésében – a benyújtás idõpontját megelõzõ naptári év vonatkozásában – nyilatkozik a társaság
külföldi tagjai általi részesedés elidegenítésérõl, az elidegenítés idõpontjáról, a részesedés névértékérõl, illetve a tag
illetõségérõl.”

117. §

A Krtv. 88. §-ával megállapított Art. 43/A. §-ának (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„43/A. § (1) Ha az adózó bevallása és önellenõrzése, illetve az állami adóhatóság helyi iparûzési adót érintõ ellenõrzése
következtében az önkormányzatnak helyi iparûzési adókülönbözet visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az állami
adóhatóság 30 napos határidõ kitûzésével felhívja az önkormányzatot a különbözet visszafizetésére. Amennyiben az
önkormányzat visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az állami adóhatóság az önkormányzat költségvetési
számlájával szemben hatósági átutalási megbízást bocsát ki. Ha ez az intézkedés részben vagy egészben
eredménytelen, az állami adóhatóság a következõ kiutaláskor a vissza nem fizetett összeget beszámítja.”

118. §

A Krtv. 89. §-ának (3) bekezdésével megállapított Art. 52. §-ának (18) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(18) A helyi iparûzési adóról szóló önkormányzati rendelet kihirdetését követõ 8 napon belül az önkormányzati
adóhatóság az állami adóhatóság részére elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzétett formátumban
megküldi:
a) a helyi iparûzési adót megállapító önkormányzati rendelet módosítása, a helyi iparûzési adó bevezetése,
megszüntetése esetén a rendelet számát és szövegét,
b) a helyi iparûzési adó bevezetése esetén az érintett települési önkormányzat kincstár által használt
azonosítószámát, valamint költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a települési önkormányzatot
megilletõ helyi iparûzési adó, továbbá a helyi iparûzési adóval összefüggõ késedelmi pótlék, önellenõrzési pótlék,
adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti.”
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119. §

A Krtv. 90. §-ával beiktatott Art. 55/A. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„55/A. § Az állami adóhatóság minden év szeptember 30-ig honlapján közzéteszi a megelõzõ naptári évben,
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint ingatlannal rendelkezõ társaságnak minõsülõ adózók
nevét (elnevezését), székhelyét, adószámát.”

120. §

A Krtv. 99. §-ával megállapított Art. 133/B. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„133/B. § (1) Az állami adóhatóságnál települési önkormányzatonként kimutatott és nyilvántartott helyi iparûzési adót
érintõ fizetési könnyítés engedélyezése vagy annak elutasítása, elsõ fokon az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata
alapján történik. A fizetési könnyítés iránti kérelmet az állami adóhatósághoz kell elõterjeszteni. Az állami adóhatóság
a kérelem megalapozottságát érdemben nem vizsgálja. Az állami adóhatóság a kérelmet annak beérkezésétõl
számított 5 napon belül megküldi az önkormányzati adóhatósághoz, és a nála nyilvántartott és az adott
önkormányzatra kimutatott helyi iparûzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot.
Az önkormányzati adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beérkezésétõl
számított 30 napon belül elektronikus úton megküldött nyilatkozat útján értesíti az állami adóhatóságot a kérelemmel
kapcsolatos álláspontjáról. Az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata részletesen indokolja a fizetési könnyítés
feltételeit (esedékességi idõpont, részletek összege, pótlékszámítás stb.) vagy az elutasítás okait, illetve a fizetési
könnyítés iránti kérelem elbírálásához szükséges és az általa feltárt tényállást. Az állami adóhatóság a fizetési könnyítés
iránti kérelem tárgyában rendelkezõ elsõ fokú határozatot az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján,
a nyilatkozat beérkezésétõl számított 15 napon belül kiadmányozza.
(2) Az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló, a nyilatkozat elküldésére meghatározott határidõ jogvesztõ,
ennek elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül –
jogosult.
(3) A fizetési könnyítésrõl rendelkezõ elsõ fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás lefolytatására az
állami adóhatóság jogosult, ideértve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt új eljárást is. A jogorvoslati
eljárásban az állami adóhatóság nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához.
(4) Ha az adózó a fizetési könnyítés iránti kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be, az önkormányzati
adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot, amelyik – ha a feltételek fennállnak –
intézkedik a végrehajtás szüneteltetése iránt. Az értesítés kézhezvételétõl számított öt napon belül az állami
adóhatóság a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi iparûzési adóról, bírságról, pótlékról
tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot.
(5) Ha az önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést engedélyez és a fizetési könnyítéssel érintett tartozás összegét
az állami adóhatóság a 43/B. § alapján elõlegként átutalta az önkormányzatnak, az állami adóhatóság haladéktalanul
intézkedik a fizetési könnyítéssel érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése érdekében.”

121. §

A Krtv. 100. §-ával megállapított Art. 134/A. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„134/A. § (1) Az állami adóhatóságnál települési önkormányzatonként kimutatott és nyilvántartott
a) a magánszemélyt terhelõ helyi iparûzési adótartozás és az ezzel összefüggésben megállapított bírság és
pótléktartozás, továbbá
b) a nem magánszemély adózót terhelõ, a helyi iparûzési adóhoz kapcsolódó bírság és pótléktartozás
mérséklése (elengedése) elsõ fokon az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján történik. Az elengedés
(mérséklés) iránti kérelmet az állami adóhatósághoz kell elõterjeszteni. Az állami adóhatóság a kérelem
megalapozottságát érdemben nem vizsgálja. Az állami adóhatóság a kérelmet annak beérkezésétõl számított 5 napon
belül megküldi az önkormányzati adóhatósághoz, és a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi
iparûzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság
a kérelem megalapozottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beérkezésétõl számított 30 napon belül
elektronikus úton megküldött nyilatkozat útján értesíti az állami adóhatóságot a kérelemmel kapcsolatos
álláspontjáról. Az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata részletesen indokolja a mérséklés (elengedés) feltételeit
[mérsékelt, (elengedett) összeg, pótlékszámítás stb.] vagy az elutasítás okait, illetve a mérséklés (elengedés) iránti
kérelem elbíráláshoz szükséges általa feltárt tényállást. Az állami adóhatóság a mérséklés (elengedés) iránti kérelem
tárgyában rendelkezõ elsõ fokú határozatot az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján, a nyilatkozat
beérkezésétõl számított 15 napon belül kiadmányozza.
(2) Az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló, a nyilatkozat elküldésére meghatározott határidõ jogvesztõ,
ennek elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül –
jogosult.
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(3) A mérséklésrõl (elengedésrõl) rendelkezõ elsõ fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás
lefolytatására az állami adóhatóság az általános szabályok szerint – az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatában
foglaltakra tekintet nélkül – jogosult, ideértve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt új eljárást is.
(4) Ha az adózó a mérséklés (elengedés) iránti kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be, az
önkormányzati adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot, amelyik – ha a feltételek
fennállnak – intézkedik a végrehajtás szüneteltetése iránt. Az értesítés kézhezvételétõl számított öt napon belül az
állami adóhatóság a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi iparûzési adóról, bírságról,
pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot.
(5) Ha az önkormányzati adóhatóság mérséklést (elengedést) engedélyez és a mérsékléssel (elengedéssel) érintett
tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B. § alapján elõlegként átutalta az önkormányzatnak, az állami
adóhatóság haladéktalanul intézkedik a mérsékléssel (elengedéssel) érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése
érdekében.”
122. §

A Krtv. 122. §-a (2) bekezdésének az Eho. 3. § (4) bekezdését beiktató rendelkezése az alábbi szöveggel lép hatályba:
„(4) Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá nem tartozó, Szja tv. szerinti társas vállalkozás 27 százalékos mértékû
egészségügyi hozzájárulást fizet azon összeg után, amelyet a számvitelrõl szóló törvény szerint a vállalkozás
tevékenységében személyesen közremûködõ tag részére osztalékként, részesedésként meg lehetett volna állapítani,
ki lehetett volna fizetni, de legfeljebb a pozitív adózott eredmény tag részesedésével arányos része után. Az így
megállapított egészségügyihozzájárulás-alap nem lehet több, mint a Tbj.-ben meghatározott tevékenységre jellemzõ
kereset azon része, amely meghaladja a vállalkozói jogviszonyra tekintettel bevallott nyugdíjjárulék-alap és az
(1) bekezdés ab) alpontjában meghatározott egészségügyihozzájárulás-alap együttes összegét.”

123. §

A Krtv. 212. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„212. § A vállalkozónak a helyi iparûzési adóra és a vállalkozók kommunális adójára a 2010. évben kezdõdõ adóév
harmadik hónapjának 15. napjáig esedékes elõlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott
fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie. A
2010. adóévben kezdõdõ – a Htv. 41. §-ában meghatározott – elõlegfizetési idõszakra fizetendõ elsõ
adóelõleg-részletet a 2009. évben kezdõdõ adóév adója és az önkormányzati adóhatóság által a 2010. évben kezdõdõ
adóév harmadik hónapjának 15. napjáig elõírt adóelõleg-részlet pozitív különbözetével egyezõen, míg a második
adóelõleg-részletet a 2009. évi adóév adójának felével megegyezõ összegben kell bevallani az önkormányzati
adóhatósághoz és – iparûzési adó esetén – az állami adóhatóságnak – vállalkozók kommunális adója esetén – az
önkormányzati adóhatóságnak megfizetni. A 2010. évben kezdõdõ adóévben esedékes adóelõleg-fizetési
idõpontokat követõen bekövetkezõ adókötelezettség-keletkezés esetén az elõlegfizetési idõszakra fizetendõ egyes
adóelõleg-részleteket a Htv. e törvénnyel megállapított 41. §-a alapján, iparûzési adó esetén az állami adóhatósághoz,
vállalkozók kommunális adója esetén az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell bevallani.”

124. §

A Krtv. 215. §-a a következõ szöveggel lép hatálya:
„215. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az általa az illetékességi területén nyilvántartott helyi iparûzési adóalanyok
nevének (elnevezésének), adószámának, székhelyének, telephelyeinek megjelölésével adatot szolgáltat az állami
adóhatóságnak
a) a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparûzési adóelõleg összegérõl, valamint az önkormányzati
adóhatóság által elõlegmérséklés címén módosított elõleg összegérõl 2010. április 30. napjáig,
b) a 2009. adóévet érintõ, az elõlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelõzõen benyújtott önellenõrzés esetén
– az önellenõrzés benyújtásától számított 15 napon belül – az önellenõrzéssel módosított adó és adóelõleg összegérõl,
c) 2010. június 30. napjáig a 2009. adóévrõl, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplõ adóelõleg adatokról, bevallott
adó összegérõl és az azzal szemben elszámolt adóelõleg (ideértve a megfizetett adóelõleg-kiegészítés összegét is)
különbözetérõl (elõjel helyesen), valamint az adózó a helyi adókról szóló törvény 39/A. §-ának (5) bekezdése, illetve
39/B. §-ának (2) bekezdése szerinti – a helyi iparûzési adó alapjának egyszerûsített meghatározásáról tett –
nyilatkozatáról.
(2) Az önkormányzati adóhatóság az állami adóhatóság által közzétett módon és formátumban 2010. január 31-éig
adatot szolgáltat az általa 2010. január 1-jén nyilvántartott iparûzési adóalanyok adószámáról, székhelyérõl és a helyi
adókról szóló törvény szerinti telephelyérõl.
(3) Az önkormányzati adóhatóság 2010. január 15-ig elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzétett formában
megküldi a 2010-ben hatályos helyi iparûzési adót szabályozó önkormányzati rendeleteit az állami adóhatóság
részére.
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(4) Az önkormányzati adóhatóság 2010. január 15-ig közli az állami adóhatósággal azt a költségvetési számlaszámot,
amelyre az állami adóhatóság a települési önkormányzatot megilletõ helyi iparûzési adó, továbbá a helyi iparûzési
adóval összefüggõ késedelmi pótlék, önellenõrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti.
A költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítése esetén
az ebbõl eredõ kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes
átutalás miatt kamatot nem fizet.
(5) Az állami adóhatóság a 2010-ben az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott bevallásban szereplõ adóelõleg
összegét – az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása alapján – az adózó adószámláján önkormányzatonkénti
bontásban tartja nyilván.
(6) Az önkormányzati adóhatóság az (1)–(2) és (4) bekezdésben, továbbá a 216. §-ban meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.”
125. §

A Krtv. 216. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„216. § Az üzleti évüket 2009. évben kezdõ, naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózókra a 214. §–215. §-okban,
a naptári évvel egyezõ adóévet alkalmazó adózókra meghatározott rendelkezéseket a határnapok, illetve a határidõk
szempontjából az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) E törvény 215. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást a helyi iparûzési adóelõleg elsõ részletérõl az üzleti
év elsõ napjától számított 120 napon belül kell teljesíteni.
b) E törvény 215. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást a 2009-ben kezdõdõ üzleti évrõl benyújtandó
bevallás esedékességétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni.
c) E törvény 214. § (3) bekezdésében megjelölt 2010. március 15. határnap alatt az üzleti év elsõ napjától számított
harmadik hónap 15. napját kell érteni.”

126. §

A Krtv. 218. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„218. § A helyi iparûzési adó vonatkozásában a 2010. január 1-jét megelõzõ adómegállapítási idõszakokat érintõ, az
adó megállapításához való jog legkésõbb 2011. december 31-én elévül. A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó
adózók esetében a helyi iparûzési adót érintõen az önkormányzati adóhatóság adómegállapítási joga a 2009. évben
kezdõdõ adóév utolsó napjától számított két év elteltével évül el.”

127. §

A Krtv. 223. § (3) bekezdése a következõ új mondattal kiegészülve lép hatályba:
„E rendelkezés – választás szerint – 2009. július 1-jétõl visszamenõlegesen alkalmazható.”

128. §

A Krtv. 224. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Ha a természetes személy a kifizetõnek nyilatkozatot tett arról, hogy az utána fizetendõ egészségbiztosítási járulék
várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felsõ határt, és 2009-ben a járulékalapja ténylegesen eléri vagy meghaladja
a kilencmillió forintot, 2009-re vonatkozóan nem kell az Eho. 11/A. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi hozzájárulás
hat százalékát bevallania és megfizetnie.
(4) A 2009-ben kezdõdõ, naptári évtõl eltérõ üzleti év esetén a reprezentáció és az üzleti ajándék utáni
egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettségre az Eho. 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.”

129. §

A Krtv. 225. § (1) bekezdése a következõ új mondattal kiegészülve lép hatályba:
„A 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmek utáni járulékfizetési kötelezettségre az Flt. 2009. december 31-én
hatályos 40., 41. és 46/B. §-ait kell alkalmazni.”

130. §

A Krtv. 225. §-a a következõ új (5)–(6) bekezdésekkel kiegészülve lép hatályba:
„(5) A 2009. december 31-ét követõen befizetett (beszedett), az Flt. 2009. december 31-éig hatályos rendelkezései
szerint fizetendõ munkaadói járulék, munkavállalói járulék és vállalkozói járulék a Munkaerõpiaci Alap bevételét
képezik, melyeket az Alap kezelõje munkaerõ-piaci járulékként tart nyilván.
(6) Az Flt. 2009. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint fizetendõ munkaadói járulékból, munkavállalói
járulékból és vállalkozói járulékból származó követelések és kötelezettségek a Munkaerõpiaci Alapot illetik meg, illetve
terhelik.”
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131. §

A Krtv. 7. mellékletével megállapított az Art. 1. számú mellékletének I./B/2/A. pontját beiktató rendelkezése
a következõ új c) ponttal kiegészülve lép hatályba:
„c) Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység után fizetendõ iparûzési adóról – a megfizetés határidejével
egyezõen – a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni.”

132. §

A Krtv. 10. mellékletével megállapított Art. 4. számú mellékletének 14. pontját megállapító rendelkezés a következõ
utolsó mondattal kiegészülve lép hatályba:
„Amennyiben a bejelentés és az iratok csatolása a megállapított határidõn belül nem lehetséges, ezen kötelezettséget
attól az idõponttól számított 15 napon belül kell együttesen teljesíteni, amelytõl teljesítésük lehetõvé válik.”

133. §

(1) Az egyes képviselõi juttatások és kedvezmények megszüntetésérõl szóló 2009. évi LXV. törvény 11. §-ában az Szja tv.
16. §-ának (1) bekezdését megállapító rendelkezésben a „képviselõi tevékenység, a gazdasági társaság magánszemély
tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatás, ez utóbbinál feltéve, hogy a tagnak a bevétele érdekében felmerült költségét a társaság a költségei között nem számolja el” szövegrész a „képviselõi tevékenység”
szöveggel lép hatályba.
(2) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében a
„M3 Vaja (49. sz. fõút)–Vásárosnamény között

Autóút

2×1

20”

Autóút

2×2

20”

sor helyébe a következõ
„M3 Vaja (49. sz. fõút)–Vásárosnamény között
sor lép.

XIX. Fejezet
Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
134. §

Hatályát veszti az Szja tv.
1. 3. §-a 17. pontjának g) és h) alpontjai, 55–59. pontjai,
2. 17. §-ának (3) bekezdése,
3. 28. §-ának (10) és (11) bekezdése,
4. 49/A. §-ának (1) bekezdésben az „– akkor is, ha bejegyeztette magát egyéni cégként –” szövegrész,
5. 65/B. §-ának (4) és (10) bekezdése,
6. 66. §-ának (4) bekezdése,
7. 67. §-ának (7) bekezdése,
8. 69. §-ának (8) bekezdésében a „– pl. a csekély értékû ajándékként nyilvántartott juttatások –” szövegrész,
9. 77/B. §-ának (12) bekezdése,
10. 77/C. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, (8) bekezdésének i) pontjában és (17) bekezdésében az „a tõkepiacról
szóló törvény szerinti” szövegrész,
11. 80. §-ának f) pontja,
12. 81. §-ának (4) bekezdése,
13. 1. számú mellékletének 3.2.1. és 3.2.2. alpontjai, 8.19. pontjának a) alpontja,
14. 5. számú mellékletének IV. Az egyéni vállalkozói, illetõleg a mezõgazdasági õstermelõi tevékenység
megszüntetése címû alfejezete.

135. §

Hatályát veszti a Tao.
1. 8. §-ának (3) bekezdése,
2. 16. §-a (2) bekezdésének g) pontja,
3. 17. §-ának (8) és (9) bekezdései,
4. a 19. §-a (5) bekezdésének b) pontjából „a 22/B. § (11) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelõ”
szövegrész,
5. 22/B. §-ának (11) bekezdése.
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Hatályát veszti az Eva tv. 21. § (1) bekezdésének g)–h) pontja.

137. §

(1) Hatályát veszti az Itv.
1. 13. §-ának (6) bekezdésében szereplõ „A gépjármûvet, pótkocsit terhelõ haszonélvezeti jogot is a 15. § szerint kell
számításba venni.” szövegrész,
2. 103. §-a (1) bekezdésének a) pontja.
(2) Hatályát veszti a Htv. 31. §-a a) pontjában szereplõ „,továbbá a 70. életévét betöltött” szövegrész.”

138. §

(1) Hatályát veszti az Art.
1. 46. § (1) bekezdésének második mondata,
2. 132/A. §-a (13) bekezdésének f) pontja.
(2) Hatályát veszti az Art.
1. 31. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában a „(befizetett)” szövegrész,
2. 31. §-a (2) bekezdésének 11. pontjában a „(megfizetett)” szövegrész,
3. 32. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata.”

139. §

(1) Hatályát veszti az Eho.
a) 4. § (3) bekezdésének elsõ mondata,
b) 5. §-a (1) bekezdésének f) pontjában az „után” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Tny. 37. §-ának (2) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a Tny. 97. §-ának (2)–(4) bekezdése.

140. §

Hatályát veszti az Szt. 177. §-ának (4) bekezdése.

141. §

Hatályát veszti az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 277. §-ának
(1) bekezdésében az „és az e rendelkezésekben meghatározott személy által az ott meghatározott módon az adózó
részére juttatott bevételnek a 276. § (1)–(3) bekezdésében megjelölt részét vagy annak megfelelõ összeget az ott
leírtaknak megfelelõen befekteti” szövegrész.

142. §

Nem lép hatályba a Krtv.
1. 14. §-a;
2. 18. §-ában az Szja tv. 49. §-a (12) bekezdésének a) pontját megállapító rendelkezésben az „a magánszemélynek az
adójóváírás figyelembevételére tett nyilatkozata alapján” szövegrész;
3. 21. §-ának (2) bekezdése;
4. 28. §-ának (4) és (5) bekezdése;
5. 42. §-ának (2) bekezdése;
6. 43. §-ának (1) bekezdése;
7. 169. §-ának 5. pontja, 12. pontjában az „és a (11)” szövegrész és 13. pontja;
8. 186. §-ának 2., 6., 13. pontja, 18. pontjában a „8.19.” szövegrész, a „8.29.,” szövegrész, a „8.35.” szövegrész,
19. pontjában a „I. Jellemzõen elõforduló költségek fejezetének 17. pontjában a „továbbá az errõl szóló
kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül elismert költség” szövegrész,” szövegrész és
21. pontja;
9. 206. §-ának (6) bekezdésében „és 13. §-a (1) bekezdésének e törvénnyel módosított m) pontját” szövegrész,
(15) bekezdése;
10. 1. mellékletének 3. pontja.

143. §

Az I–XVI. Fejezet, a XVIII. Fejezet, a 134–142. §-ok és az 1–7. mellékletek 2011. január 2-án hatályukat vesztik.
E rendelkezés 2011. január 3-án hatályát veszti.

40208

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 161. szám

XX. Fejezet
Átmeneti rendelkezések
144. §

(1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit – a (2)–(17) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
(2) Az Szja tv. 2. §-ának e törvénnyel megállapított (8) bekezdését a hatálybalépését megelõzõen megszerzett – ott említett – jövedelemre is alkalmazni lehet, ha az a magánszemély számára összességében elõnyösebb.
(3) Az Szja tv. 3. §-ának e törvénnyel módosított 33. pontjában említett egyéni cégen az egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégrõl szóló törvény rendelkezései szerint alapított egyéni céget kell érteni.
(4) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e törvénnyel módosított e) alpontját a hatálybalépést megelõzõen, de 2009. július 1-jét
követõen megszerzett jövedelem adókötelezettségének megállapítására is alkalmazni lehet.
(5) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának a Krtv.-vel, illetve e törvénnyel megállapított t) alpontjában, valamint a 3/A. §-ának
(1)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 2010. január 1-jétõl folyósított munkáltatói lakáscélú támogatásra (elengedett kölcsönre) kell alkalmazni azzal, hogy a legfeljebb 5 millió forint juttatási keret számításánál a 2010. január
1-jét megelõzõen
a) folyósított munkáltatói lakáscélú támogatás,
b) elengedett kölcsön
összegét nem kell figyelembe venni.
(6) Az Szja tv. 13. §-a (1) bekezdése e törvénnyel megállapított m) és n) pontjának rendelkezését a 2009. évi adókötelezettség megállapításánál is alkalmazni kell.
(7) Az Szja tv. 28. §-a (19) bekezdése e törvénnyel módosított d) pontjának rendelkezését 2009. szeptember 1-jétõl lehet
alkalmazni.
(8) Az Szja tv. 44/B. §-ának e törvénnyel megállapított (6) bekezdése b)–c) pontjának és (7) bekezdése b)–c) pontjának rendelkezéseit 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a rendelkezésekben elõírt határidõt csak akkor
kell figyelembe venni, ha a magánszemély nyugdíj-elõtakarékossági számlájára a feltételként szabott befizetés, illetve
értékpapír áthelyezés 2010. január 1-jéig nem történt meg.
(9) Az Szja tv. 49/A. §-a e törvénnyel módosított (2)–(5) bekezdéseinek megfelelõen kell eljárni abban az esetben is, ha az
egyéni vállalkozásról szóló törvény rendelkezései szerint egyéni cégként a cégjegyzékbe már bejegyzett egyéni vállalkozó a létesítõ okiratnak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény elõírásainak megfelelõ módosításával az egyéni cégként történõ nyilvántartásba vételt kéri.
(10) Az Szja tv. 22. §-ának e törvénnyel megállapított (4) bekezdésében és 49/B. §-a (7) bekezdésének e törvénnyel megállapított d) pontjában foglalt rendelkezést a mezõgazdasági õstermelõ és az egyéni vállalkozó a 2009. évi elhatárolt
veszteségére is alkalmazhatja.
(11) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 67/A. §-a (6) bekezdésének rendelkezése
a) az Szja tv. 2009. december 31. napján hatályos 67/A. §-ának rendelkezései szerint tõzsdei ügyletnek nem
minõsülõ ellenõrzött tõkepiaci ügylet esetében – elsõ ízben a megelõzõ év tekintetében a 2010. évben,
a megelõzõ két év tekintetében a 2010–2011. évben ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteségre – akkor
alkalmazható, ha az ügyletkötés 2009. december 31. napját követõen történt;
b) alkalmazásában ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteségnek minõsül az Szja tv. 2009. december 31.
napján hatályos 67/A. §-ának (1) bekezdése szerint tõzsdei ügyletbõl származó veszteség is.
(12) Amennyiben a munkáltató 2009. évben 2010-re vonatkozóan (elõre) utal át önkéntes kölcsönös biztosító pénztári
munkáltatói hozzájárulást, a 2010-re vonatkozó juttatás adókötelezettségére az Szja tv. 2010. január 1-tõl hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(13) A magánszemély által nem önálló tevékenységére tekintettel, vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben 2009. november 30-áig megkötött szerzõdés alapján megszerzett, kamatkedvezménybõl származó jövedelem adókötelezettségét a kifizetõ választása szerint a hitel (kölcsön) futamideje alatt az Szja
tv. 72. §-ának 2009. december 31-én hatályos rendelkezései szerint is teljesítheti. A kifizetõ ezen választásáról 2009.
december 31-éig értesíti a magánszemélyt.
(14) Az egyéni vállalkozó az Szja tv. 11. számú mellékletének 2009. január 31-én hatályos III./2. pontja alapján megkezdett
értékcsökkenési leírást – ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak – a teljes leírásig folytathatja azzal, hogy cégautóadón a gépjármûadóról szóló törvényben szabályozott cégautóadót kell érteni. Amennyiben az
egyéni vállalkozó az értékcsökkenés leírását e rendelkezés alapján a 2009. január 31-ét követõ idõszak vonatkozásában
– e rendelkezés alapján – folytatja és kizárólag emiatt a 2009. január 31-ét követõ idõszakra cégautóadó-fizetési kötele-
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zettsége keletkezik, akkor a 2009. február 1. és 2009. december 31. közötti idõszakra esõ cégautóadó-bevallási és cégautóadó-fizetési kötelezettségét a 2010. elsõ negyedévi bevallásával egyidejûleg – az Art.-ban szabályozott
jogkövetkezményektõl mentesen – teljesítheti.
(15) A 2006. szeptember 1-jét megelõzõen megszerzett befektetési jegy 2009. december 31-ét követõ visszaváltásakor, átruházásakor az Szja tv. 2006. augusztus 31-én hatályos 65. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(16) Az Szja tv. 1. számú mellékletének e törvénnyel módosított 7.7. pontját a donornak 2009-ben kifizetett díj, költségtérítés, e törvénnyel megállapított 8.39. pontját a kifizetõ által 2009-ben biztosított védõoltások adókötelezettségének
megállapítására is alkalmazni lehet.
(17) A 2006. szeptember 1-jétõl 2009. december 31-éig megkötött élet- és nyugdíjbiztosítási szerzõdés alapján nyújtott
biztosítási szolgáltatás címén megszerzett bevételbõl a 2010. január 1-jét megelõzõen felhalmozott díjtartalék terhére
kivont bevételre a magánszemély választhatja az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseinek
alkalmazását.
145. §

(1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – elsõ ízben a 2010. adóévi
adókötelezettségre kell alkalmazni.
(2) E törvény 24. §-ával megállapított Tao. 17. §-a (1) bekezdésének rendelkezését elsõ ízben a 2009. adóévi veszteségelhatárolásra kell alkalmazni, akkor is, ha az adózó adóéve eltér a naptári évtõl, továbbá az e törvény 135. §-ának 3. pontjával hatályon kívül helyezett Tao. 17. §-ának (8) bekezdését már a 2009. adóévi negatív adóalapra sem kell alkalmazni.
(3) E törvény 27. §-ával megállapított Tao. fejlesztési adókedvezményre vonatkozó elõírásait a 2009. december 31-ét követõen benyújtott kérelemre, bejelentésre és az ezek alapján érvényesített adókedvezményre lehet alkalmazni, illetve
az e törvény 135. §-ának 5. pontjával, hatályon kívül helyezett Tao. 22/B. § (11) bekezdését a 2009. december 31-ét követõen benyújtott kérelemre, bejelentésre és az ezek alapján érvényesített adókedvezményre már nem lehet
alkalmazni.
(4) E törvény 28. §-ával megállapított Tao.-t módosító rendelkezéseket elsõ ízben a 2009. adóévi adókötelezettségre kell
alkalmazni.

146. §

Az a gazdálkodó szervezet, amelynek 2007. december 31-ig a pénzügyminiszter a bírósági eljárási illeték utólagos
megfizetését engedélyezte, a bírósági eljárási illetéket 2010. június 30-ig fizetheti meg az engedélyben
meghatározottak szerint.

147. §

(1) Az Itv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépésüket követõen illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben,
illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az Itv. e törvénnyel megállapított 17/B. §-át azokban az illetékügyekben is alkalmazni kell, melyekben az illetékalap
kedvezmény feltételeként vállalt hároméves határidõ 2010. január 1-jén még nem telt le.
(3) Az e törvény hatálybalépésének napja és 2012. december 31. között – az illetékkötelezettség keletkezését követõ
30 napon belül – illetékkiszabásra bejelentett ügyekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan
gépjármûnek, pótkocsinak a futamidõ végén tulajdonjog átszállást eredményezõ lízingszerzõdés keretében történõ
megszerzése, mely a lízingszerzõdés megkötéséig a lízingbevevõ tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerzõdés
megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra.

148. §

(1) E törvénynek az Art. 132/A. §-ának (2), (5) és (13) bekezdéseit, 178. §-ának 16. pontját megállapító rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követõen indult eljárások esetén kell alkalmazni.
(2) A kincstár e törvény kihirdetését követõ 15 napon belül elektronikus úton átadja az állami adóhatóság részére azon települési önkormányzatok kincstár által használt azonosítószámát, amelyek iparûzési adót vezettek be.
(3) E törvénynek az Art. 17. § (16) bekezdését, 55/A. §-át, és 4. mellékletének 15. pontját megállapító rendelkezéseit az
adózóknak – ideértve a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózókat is – 2011-ben kell elõször alkalmaznia.
(4) E törvénynek az Art. 4. számú melléklet 14. pontját módosító rendelkezéseit 2010. január 1-jét követõen teljesítendõ
adókötelezettségek vonatkozásában kell alkalmazni.
(5) Az állami adóhatóság az Art. 52. § (7) bekezdésének ba) alpontja szerinti adatszolgáltatást magánszemélyenkénti bontásban teljesíti, azzal, hogy ha a bevallott nyugdíjjárulék alapja meghaladja a nyugdíjjárulék-fizetési felsõ határt, akkor
az erre vonatkozó adatot a nyugdíjjárulék-fizetési felsõ határig adja át. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
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nyugdíjbiztosítási szerv az átadott adatokat az állami adóhatóság által teljesített adatszolgáltatásnak megfelelõen
a saját nyilvántartásában rögzíti.
(6) A 2010. január 1-jét megelõzõ idõszak tekintetében a Tny. 97. § (3) bekezdésének – 2010. december 31-én hatályos –
b) pontjában foglaltak 2010. december 31-ét követõen is alkalmazhatók.
149. § (1) E törvénynek az Art. 131. § (5) bekezdését módosító rendelkezéseit a hatálybalépésüket követõen teljesítendõ adókötelezettségek vonatkozásában kell alkalmazni.
„(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a pénztárak központi nyilvántartásából a 2007. január 1-jei állapot
szerinti adatokról és ezen adatokban 2009. december 31-ig bekövetkezett változásokról 2010. január 31-ig
elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére az Art. 3. számú melléklet P) pontjában
meghatározott adattartalommal.”
150. §

(1) E törvény Art.-t módosító rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerõsen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követõen az azt megelõzõ idõszakra teljesítendõ, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal,
hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének idõpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé
terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben
meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.
(2) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követõen – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – az azt megelõzõ idõszakra teljesítendõ bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelõleg-fizetési, bizonylat-kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2009. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

151. §

E törvény Tbj.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelmekre és keletkezett
járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

152. §

E törvény Eho.-t módosító rendelkezéseit a 2010. január 1-jétõl megszerzett jövedelmekre és keletkezett
hozzájárulás-fizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

153. §

Aki szolgálati nyugdíjra jogosulttá vált és foglalkoztatója e törvény hatálybalépését megelõzõen nem vonta le tõle
a munkavállalói járulékot, azt e törvény hatálybalépésétõl a magánszemélytõl visszamenõleg követelni nem lehet.

154. §

(1) E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezéseit elõször a 2010. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell
alkalmazni.
(2) E törvénynek az Szt.-t módosító 74. §–75. §-ainak, 77. §–78. §-ainak, 80. §-ának és 104. §-a (1) bekezdésének rendelkezései a 2009. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra is alkalmazhatók.
(3) Ha a vállalkozó üzleti éve megegyezik a naptári évvel és 2010. január 1-jétõl élni kíván a közteherviselés rendszerének
átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 147. §-a szerinti módosításban foglalt lehetõséggel, alkalmazhatja az Szt. devizanemek közötti áttérés elszámolási szabályait a 2009. december 31-i mérlegfordulónapra vonatkozó beszámoló mérlegében szereplõ adatokra.

155. §

E törvény hatálybalépésekor, a 82. § és a 83. § szerinti, folyamatban lévõ eljárásokra az eljárás megindításakor
hatályban lévõ elõírásokat kell alkalmazni.

156. §

A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvénynek az e törvény 86. §-ával megállapított
rendelkezését a 2009. évi várható jövedelemadó 90 százalékának megállapítására nem kötelezõ alkalmazni.

157. §

E törvénynek az Szjtv. 7/A. §-ának (2) bekezdését érintõ módosítását a hatálybalépését követõen megindult
eljárásokban kell alkalmazni.

158. §

Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 276–277. §-ának e törvénnyel
módosított rendelkezéseit a 2009. január 1-jétõl megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell
alkalmazni.
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A 2009. december 31-én hatályos Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény alapján befolyó kulturális
járulék a Nemzeti Kulturális Alap bevételét képezi.

Jogharmonizációs záradék
160. §

E törvény 135. §-ának 5. pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai
800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214,. 2008. 08. 09., 3–47. o) hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatási
programnak minõsül.
Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez
1. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:]
„6.6. a 6.8. alpontban meghatározott biztosító
a) szolgáltatása (kivéve a jövedelmet helyettesítõ felelõsségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet-pótló kártérítést,
kivéve továbbá az élet- és nyugdíjbiztosítási szerzõdés alapján nyújtott, a b)–c) pontban nem említett szolgáltatást,
valamint az olyan biztosítási szerzõdés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek díját vagy díjának egy részét
magánszemély költségként elszámolta),
b) haláleseti, baleseti, betegségbiztosítási szolgáltatása,
c) nyugdíjbiztosítási szerzõdés alapján a szerzõdéskötés harmadik fordulónapját követõen nyújtott
nyugdíj-szolgáltatása,
címén megilletõ bevétel;”
2. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 7.15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[7. Egyéb indokkal adómentes:]
„7.15. az elengedett követelés akkor, ha az
a) a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, valamint
a hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által – az azonos helyzetben lévõket egyenlõ elbánásban részesítõ elv betartásával
– részben vagy egészben elengedett követelés (akkor is, ha egyezség keretében történik), amennyiben az adós
nyilatkozata szerint az õ és családja megélhetési ellehetetlenülését elõzi meg;
b) hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítõ pénzügyi
szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítõ szolgáltatásból származó 10 000 forintot meg nem
haladó követelése, feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi
vállalkozásnak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen megszûnik;”
3. Az Szja tv. 1. számú melléklete a következõ 8.39. ponttal egészül ki:
[8. A természetbeni juttatások közül adómentes:]
„8.39. a kifizetõ által biztosított védõoltás.”

2. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez
Az Szja tv. 10. számú melléklete II. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefüggõ bevételek
fejezetének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye, örököse által az egyéni
vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói jogállás megszûnésének napját
követõen megszerzett bevétel önálló tevékenységbõl származó bevételnek minõsül, és az azzal összefüggõ
adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelõen kell teljesíteni. Nem számolható el
költségként a megszüntetés évérõl készített adóbevallás (illetõleg annak önellenõrzése) alapján – a vállalkozói
osztalékalap után – megállapított egészségügyi hozzájárulás.”
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3. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez
1. A Tao. 3. számú melléklete A) fejezetének 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minõsül különösen:]
„9. az a költség, ráfordítás, amely ellenõrzött külföldi társaság részére juttatott ellenérték következtében merült fel,
kivéve, ha az adózó bizonyítja, hogy a költség, a ráfordítás vállalkozási tevékenységét szolgálja, figyelemmel
a 13. pontban foglaltakra is;”
2. A Tao. 3. számú melléklete A) fejezete a következõ 13. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minõsül különösen:]
„13. az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz,
a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az
adóévi adózás elõtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési
értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás olyan
államban illetõséggel rendelkezõ külföldi személy részére történik, amely állam és a Magyar Köztársaság között nincs
hatályos egyezmény a kettõs adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén vagy a juttatás ellenõrzött
külföldi társaság részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülõ nyilatkozatával, amely szerint
a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív,
amelyet a beszámolója elkészítését követõen azzal igazol.”
3. A Tao. 3. számú melléklete B) fejezetének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak
minõsül különösen:]
„3. az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezetõ tisztségviselõje, tevékenységében
személyesen közremûködõ tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas [Tbj. 4. §
f) pont], valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott reprezentáció és üzleti ajándék címen elszámolt természetbeni juttatás kivételével
személyi jellegû egyéb kifizetésként elszámolt összeg, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás
valamely alrendszere számára történõ kötelezõ befizetés, figyelemmel az 1., 2., 8. és 12. pontban foglaltakra;”

4. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez
1. Az Art. 1. számú mellékletének I/A/1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az adózónak a bevallás adatait – a 31. § (2) bekezdésben meghatározott bevallást, a magánszemélynek
a jövedelemadójáról, a különadójáról, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásáról, az egészségügyi
hozzájárulásáról, a járulékáról, a cégautó-adójáról, a helyi iparûzési adójáról és az egyes nagy értékû vagyontárgyakat
terhelõ adójáról benyújtott adóbevallását kivéve – 1000 forintra kerekítve, 1000 forintban kell feltüntetni. A 31. §
(2) bekezdése szerinti bevallás adatait az adónemenként meghatározott összesített sorokban 1000 forintra kerekítve,
1000 forintban kell feltüntetni. A kerekítésbõl származó különbözetet az adózó csak az adóéven belül, a következõ
adómegállapítási idõszak ugyanazon adó vagy költségvetési támogatás összegénél a kerekítést megelõzõen
korrekciós tételként veszi figyelembe. Ha a megállapított adó, költségvetési támogatás összege az 1000 forintot nem
éri el, akkor az adózó az év elejétõl vagy az elõzõ megállapítási idõszaktól számított halmozott összeget a következõ
bevallásában annak a megállapítási idõszaknak a kötelezettségeként tünteti fel, amelyben az 1000 forintot elérte. A
magánszemélynek a jövedelemadójáról, a különadójáról, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásáról, az
egészségügyi hozzájárulásáról, a járulékáról benyújtott adóbevallásában az adatokat forintban kell feltüntetnie. Az
adózónak – személyétõl függetlenül – a cégautó-adójáról és az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adójáról
benyújtott adóbevallásában az adatokat forintban kell feltüntetnie. Az adózó a helyi iparûzési adóelõleg bevallás
adatait – ideértve az adóelõleg-kiegészítésrõl szóló bevallás adatait is – forintban, a helyi iparûzési adóelõleg és az éves
tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve tünteti fel.”
2. Az Art. 1. számú mellékletének I./B/2. pontja a következõ új h) ponttal egészül ki:
„h) a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózóknak az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról
az adóév május 31-éig
kell bevallást benyújtani.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 161. szám

40213

5. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez
Az Art. 2. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adót – a magánszemély által fizetett jövedelemadót, különadót,
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulást, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, valamint a magánszemélyt
terhelõ vagyonszerzési illetéket a cégautó-adót, a helyi iparûzési adót és az egyes nagy értékû vagyontárgyakat
terhelõ adót kivéve –, a költségvetési támogatást 1000 forintra kerekítve kell megfizetni. Az adózónak – személyétõl
függetlenül – a cégautó-adójáról benyújtott adóbevallásában az adatokat forintban kell megfizetnie. Az adózó a helyi
iparûzési adóelõleg bevallás adatait – ideértve az adóelõleg-kiegészítésrõl szóló bevallás adatait is – forintban, a helyi
iparûzési adóelõleg és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve
igényelheti vissza. Az adózó a 100 forintot el nem érõ jövedelemadóját, különadóját, egészségügyi hozzájárulását,
valamint vagyonszerzési illetékét a cégautó-adót, a helyi iparûzési adót és az egyes nagy értékû vagyontárgyakat
terhelõ adót nem fizeti meg, és az adóhatóság a 100 forintot el nem érõ adó-visszatérítést nem utalja ki és nem tartja
nyilván.”

6. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez
1. Az Art. 3. számú melléklete F) pontjának b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) A családi pótlékot, anyasági támogatást folyósító szerv elektronikus úton az állami adóhatósághoz az adóévet
követõ január 31-éig adatot szolgáltat azon személyek természetes személyazonosító adatairól, lakcímérõl,
adóazonosító jelérõl, akik részére családi pótlékot, anyasági támogatást fizetett ki, valamint az említett ellátás,
támogatás adóévi összegérõl, továbbá a gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult szülõvel együtt élõ házastárs
vagy élettárs természetes személyazonosító adatairól, lakcímérõl, adóazonosító jelérõl vagy arról, hogy az igénylõ az
ellátást egyedülállóként vette igénybe.”
2. Az Art. 3. számú melléklete a következõ új P) ponttal egészül ki:
„P) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének adatszolgáltatása
A Felügyelet – a magánnyugdíjpénztári tagdíjjal kapcsolatos ellenõrzési feladatok ellátása érdekében – a pénztárak
központi nyilvántartásából havonta, a tárgyhónapot követõ hónap utolsó napjáig elektronikus úton adatot szolgáltat
az állami adóhatóság részére a magán-nyugdíjpénztári tag nevének és adóazonosító jelének, illetve
a magán-nyugdíjpénztár azonosító kódjának feltüntetésével a tárgyhónapban az adott magán-nyugdíjpénztárnál
a tagok magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyának kezdõ idõpontjáról, illetve a tagsági jogviszony
megszûnésének napjáról, továbbá a tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépése napjáról.”

7. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez
Az Art. 6. számú melléklet 2. pontja a következõ, új d)–f) pontokkal egészül ki:
[2. Az állami adóhatósághoz teljesítendõ adófizetési kötelezettségek]
„d) A vállalkozó a helyi iparûzési adó elõlegét két részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig, illetve
kilencedik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.
e) A társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésére kötelezett
vállalkozónak a helyi iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó összegére az adóév utolsó hónapjának
20. napjáig kell kiegészítenie.
f) A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóév utolsó
napját követõ 150. napig fizeti meg, illetõleg ettõl az idõponttól igényelheti vissza.”
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2009. évi CXVII. törvény
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. tör vény módosításáról*
1. §

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 61. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a Magyar Rádió Zrt., az MTV Zrt. és a Duna Televízió Zrt. mûsorterjesztési költségeikben éves szinten,
együttesen tényleges megtakarítást érnek el, melyet a Kincstár visszaigazol, az Országgyûlés felhatalmazza
a Kormányt a megtakarított összeg felhasználására a közszolgálati mûsorszolgáltatók szervezeti átalakításának,
közvetítésijog-vásárlásának, mûszaki-technikai fejlesztéseinek támogatására. A megtakarított összeg mértéke
meghatározásának és felhasználásának feltételeit a Kormány állapítja meg.”

2. §

A Kvtv. 65. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Munkaerõpiaci Alap a központi költségvetésbe 143 598,7 millió forintot ad át a megváltozott munkaképességû
személyek foglalkoztatásának támogatásához, a rendszeres szociális segélyben, illetve rendelkezésre állási
támogatásban részesülõk ellátásához és a közcélú foglalkoztatáshoz. A befizetés tartalmazza a közcélú munkát végzõk
munkabérét terhelõ járulékokra tervezett 7500,0 millió forint felét is.”

3. §

A Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítõ szabályok 10. a) pontjának második mondata helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„A 16.2.2., 16.2.3., 17.1. és 17.2. pontokban szereplõ jogcímek kivételével az e törvényben meghatározott igénylési
és elszámolási feltételeket kell alkalmazni a 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre is azzal, hogy a normatív
hozzájárulások fajlagos összegeit 2010. év január 1-jétõl augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetési törvény határozza
meg.”

4. §

A Kvtv. 4. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. A 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklésérõl történõ év végi elszámolás során véglegezett beszámítási összeg
35%-a, de legfeljebb az önkormányzat által – saját forrásaiból – 2009-ben beruházásra felhasznált összeg a 2010. évrõl
szóló év végi elszámolás során visszaigényelhetõ. A beruházási saját forrás: a beruházási kiadás csökkentve
a beruházási célú
– állami támogatásokkal,
– támogatásértékû bevételekkel,
– államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközökkel.”

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. §

(1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg:
a) a Kvtv. 3. számú melléklete 15. pontjában az „a 2009/2010. nevelési évre, tanévre” és a „– 2010. költségvetési
évben idõarányosan 8 hónapra” szövegrész, továbbá a 16.1.1., 16.1.2., 16.2.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.3., 16.4., 16.5.1.,
16.5.2. a) és b), 16.6.1., 16.6.2., 17.3 pont elsõ mondatában az „a 2009/2010. tanévre” és a „– 2010. költségvetési
évben idõarányosan 8 hónapra” szövegrész,
b) a Kvtv. 8. számú melléklete IV. részének 2.2.1. a), b), c), d), e) és 2.2.2. pontjában a „– 2010. évben idõarányosan
8 hónapra” szövegrész
hatályát veszti.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítõ szabályok 10. f) pontjában szereplõ
F2 = utáni szövegrészben a „tanévre” szövegrész helyébe a „tanév elsõ négy hónapjára” szövegrész lép.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kvtv. 1. számú mellékletének XLII. „A központi költségvetés fõ bevételei” fejezet 5. Cím 3. Alcím „Elkülönített állami pénzalapok befizetései” 6. Jogcímcsoport „Munkaerõpiaci Alap” 158 598,7 millió forint bevételi elõirányzata 143 598,7 millió forintra, a 6 681 139,2 millió forint bevételi fõösszeg 6 666 139,2 millió
forintra módosul.

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 2-i ülésnapján fogadta el.
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(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kvtv. 9. számú mellékletének LXIII. Munkaerõpiaci Alap fejezetében
a 7. Cím 2. Alcím „Egyéb költségvetési befizetés” 101 848,7 millió forint kiadási elõirányzat összege 86 848,7 millió Ft-ra,
az Alap 419 288,4 millió forint kiadási fõösszege 404 288,4 millió Ft-ra, az egyenlege +15 000,0 millió Ft-ra módosul.
Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi CXVIII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*
1. §

2. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (3)–(13) bekezdés
számozása (4)–(14) bekezdésre módosul:
„(3) A szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározhatók azok a közoktatási intézmény biztonságos mûködését
garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelezõ a közoktatási intézmény területén tartózkodó szülõknek, illetve a
közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. A szervezeti és mûködési szabályzat
e rendelkezéseit hozzáférhetõvé kell tenni oly módon, hogy azokat bárki megismerhesse.”
(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Ez a törvény a kihirdetését követõ 20. napon hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 2-i ülésnapján fogadta el.
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Kormányrendeletek

A Kormány 252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelete
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint a 7. § tekintetében az Alkotmány 35. §
(2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Ha a földhasználat nyilvántartásba vételét követõen kerül sor a Tft. 25/C. § (1) bekezdésében meghatározott
ügyészi értesítésre, a földhivatal az ügyész értesítésének tényét a földhasználati lap jegyzet rovatába feljegyzi.
A földhivatal a feljegyzést az ügyész további intézkedésétõl függõen törli a földhasználati lapról.”

2. §

Az R. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A földhasználati nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás kizárt.”

3. §

Az R. 17–19. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyúttal az R. a 17. §-t megelõzõen az alábbi alcímmel
egészül ki:

„A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás
17. § (1) A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából – lekérdezés útján megjelenített – földhasználati
lap másolatával teljesíthetõ adatszolgáltatás.
(2) A földhasználati lap
a) papír alapú másolatként,
b) elektronikus másolatként
szolgáltatható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott földhasználati lap másolatokat kizárólag a földhivatal szolgáltathatja.
(4) Adatszolgáltatás nem teljesíthetõ a földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni
betekintéssel.
(5) Iratbetekintéssel élni az okirattár részét képezõ bármely olyan magán- és közokiratba, amely a földhasználat
bejegyzésének vagy törlésének alapjául szolgált, vagy szolgálhat, csak a földhasználati nyilvántartásban szereplõ
földhasználó, vagy a földhasználó által használt termõföldet használatba adó teljes bizonyító erejû magánokiratba
vagy közjegyzõi okiratba foglalt hozzájárulásával lehet, kivéve, ha a kérelmezõ írásban igazolja, hogy az irat
megismerése joga érvényesítéséhez, vagy jogszabályon, hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez
szükséges, és az iratban foglaltak megismerésének egyéb törvényi feltételei fennállnak.
18. § (1) A papír alapú földhasználati lap másolat a földhasználati nyilvántartásba az érintett földrészlet használatára
vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja. A papír alapú földhasználati lap másolatot a kiadó földhivatal
a következõ szöveget tartalmazó hitelesítési záradékkal látja el: „A másolat a kiadást megelõzõ napig az eredetivel
megegyezik, és a használatra vonatkozóan bejegyzett fennálló adatokat hitelesen tanúsítja”.
(2) Papír alapú földhasználati lap másolatot a földhivatal kérelemre, illetve a 19/A. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt
szervek megkeresésére szolgáltat. A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter által rendszeresített, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint
a földhivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem adattartalmát
a 2. számú melléklet határozza meg.
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19. § (1) Földhasználati lapot elektronikus másolatként a földhivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer
szolgáltatásaira az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott jogosultak részére,
adatátviteli vonalon keresztül szolgáltat.
(2) Az elektronikus másolatot fokozott biztonságú elektronikus aláírással és a következõ szöveget tartalmazó
záradékkal kell ellátni: „A földhasználati lap tartalma a kiadás idõpontjában megegyezik a földhasználati nyilvántartási
adatbázisban található adatokkal. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû
dokumentumnak”.”
4. §

Az R. 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Elektronikus másolat igénylésére a kormányzati portálon az ügyfélkapun keresztül is sor kerülhet.”

5. §

Az R. a következõ 19/A–19/B. §-okkal egészül ki:
„19/A. § (1) A 17. § szerinti adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap másolat típusok szolgáltathatók:
a) a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket)
tartalmazza;
b) földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely valamennyi fennálló adatot tartalmazza;
c) a földhasználati lap részleges másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi
nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyzéseket) tartalmazza;
d) a földhasználati lap részleges szemle-másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott
valamennyi fennálló adatot tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti földhasználati lap másolat típusok (a továbbiakban együtt: teljes
földhasználati lap másolat) kizárólag
a) hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekû bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint
bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából,
b) a földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól
szolgáltatható.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén az ott felsorolt szerveknek az adatszolgáltatás iránti megkeresésükben meg kell
jelölniük a feladatuk ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely
elintézéséhez az adatszolgáltatást igénylik.
19/B. § (1) A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából történõ adatszolgáltatás, lekérdezés során
a természetes személyazonosító adatok nem használhatók fel abból a célból, hogy annak alapján a lekérdezõ
a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplõ valamennyi földrészletrõl adatszolgáltatást
teljesítsen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést
a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplõ valamennyi földrészletrõl a 19/A. §
(2) bekezdésében foglalt szervek, illetve személy igényli.”

6. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének I. 1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[I. A bejelentési adatlapon a bejelentõ által megadandó tartalmi elemek:]
„1.2. a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (gazdálkodó szervezet) bejelentõ
a) megnevezése,
b) székhelye (telephelye),
c) statisztikai számjele,
d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,
e) bélyegzõlenyomata.”
(2) Az R. 1. számú mellékletének I. 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[I. A bejelentési adatlapon a bejelentõ által megadandó tartalmi elemek:]
„3. A használatba adó adatai:
a) a természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;
b) a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (gazdálkodó szervezet) használatba adó
megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai számjele, továbbá a képviseletében eljáró személy családi és
utóneve, valamint lakcíme.”

40218

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 161. szám

(3) Az R. 2. számú mellékletének I. 1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmezõ által megadandó tartalmi elemek:]
„1.2. a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (gazdálkodó szervezet) kérelmezõ
a) megnevezése,
b) székhelye (telephelye),
c) statisztikai számjele,
d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,
e) bélyegzõlenyomata.”
(4) Az R. 2. számú mellékletének I. 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A kérelmezett földhasználati lap másolat típusa:
a) a földhasználati lap teljes másolata,
b) a földhasználati lap teljes szemle-másolata,
c) a földhasználati lap részleges másolata,
d) a földhasználati lap részleges szemle-másolata.”
(5) Az R. 2. számú mellékletének I. pontja a következõ 6. ponttal egészül ki:
„6. A kérelmezõ aláírása.”
7. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A FÖMI – egyedi megállapodás alapján – a földhivatali nyilvántartások adatbázisából adatmûveleti,
adatfeldolgozási tevékenységet igénylõ esetekben országos statisztikai célú adatgyûjtéshez, valamint hatósági
ellenõrzések teljesítéséhez adatlekérdezést és adattovábbítást végezhet.”

8. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követõen indult földhasználati eljárásokra kell alkalmazni.
(2) A 4. § 2010. október 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet.
(4) E rendelet 2010. október 2-án hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 9/2009. (XI. 16.) MeHVM rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló
3/2009. (III. 25.) MeHVM rendelet módosításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 37. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter feladat és hatáskörérõl szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:
1. §

A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 3/2009. (III. 25.) MeHVM
rendelet mellékletének I. része helyébe az e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet a 9/2009. (XI. 16.) MeHVM rendelethez
A fontos és bizalmas munkakör, beosztás vagy tevékenység (a továbbiakban együtt: munkakör) megnevezése

A nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintje

I. A MINISZTERELNÖKI HIVATALBAN:
1. a MeH állományában álló kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott;
2. az állami vezetõ és a kormánybiztos kormányzati döntés-elõkészítõ szakmai munkáját
közvetlenül segítõ munkakör;

C
C

3. a kül- és biztonságpolitikai szakterület munkakörei;

C

4. a kormányszóvivõ;

C

5. a kormányzati iratkezelés, az infokommunikáció és e-közigazgatás, valamint az EU-NATO
nyilvántartó területén foglalkoztatott titkos ügykezelõ;

C

6. a titokvédelmi felügyelõ, az informatikai biztonsági felügyelõ, a biztonsági megbízott,
a rendszerbiztonsági felelõs, a rendszerüzemeltetési felelõs;

C

7. az infokommunikáció és e-közigazgatás hálózati és rendszer-felügyeleti szakterület
munkakörei;

C

8. a védelmi igazgatással, a honvédelmi feladatokkal, a minõsített idõszaki tervezéssel,
a kritikus infrastruktúra védelmével és a terrorveszély kezeléssel összefüggõ munkakör;

C

9. a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszernél a modul-fejlesztõ és
modul-üzemeltetõi munkakör;

C

10. a kormányzati döntés-elõkészítõ munkakör;

B

11. az állami vezetõ titkársági feladatait ellátó munkakör;

B

12. a szervezeti egységet irányító fõosztályvezetõ-helyettes;

B

13. az 5. pontba nem tartozó titkos ügykezelõi munkakör;

B

14. a rejtjeltevékenységet ellátó munkakör;

B

15. mindaz a munkakör, ahol a feladatok ellátásához államtitok minõsítésû adat megismerése
szükséges;

B

16. a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos belsõ ellenõrzési, felügyeleti és tanácsadási
tevékenységet ellátó munkakör;

B
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17. a kormányszóvivõi feladatok ellátását segítõ munkakör;

B

18. a miniszterelnök nyilvános sajtószereplései elõkészítéséhez kapcsolódó munkakör;

B

19. az állami vezetõi jogviszony létesítésével és az állami kitüntetések adományozásával
kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör;

B

20. a jogi és közigazgatási államtitkár által közvetlenül irányított szervezeti egységnél
a 8. pontba nem tartozó munkakör;

B

21. a vagyonnyilatkozat kezeléséhez kapcsolódó munkakör;

B

22. az objektumvédelemi, személyi biztonsági, informatikai biztonsági munkakör;

B

23. az e-közigazgatási szakterület munkakörei;

B

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelete
a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj
mértékérõl és a díjfizetés részletes szabályairól
A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet hatálya a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. r.) szerinti, a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjra (a továbbiakban: díj) terjed ki.

2. §

(1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 Ft.
(2) A díj 90%-a a megyei földhivatal – ideértve a Fõvárosi Földhivatalt is (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) –,
10%-a a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) bevételét képezi.
(3) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló
megkeresést elõterjeszti.

3. §

(1) A 7. §-ban szabályozott esetet kivéve, a díjfizetés az adatigénylés helye szerint illetékes körzeti földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) pénztárába történõ készpénzbefizetéssel, illetve ha a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetõség
van, az eljárás megindításával egyidejûleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei földhivatal – e rendelet melléklete
szerinti – elõirányzat-felhasználási keretszámlájára történõ készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási
megbízással teljesíthetõ.
(2) Átutalással történõ fizetési mód esetén a földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem elõterjesztésekor mellékelni
kell a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát.
(3) A földhasználati lap másolat kiadása iránti megkeresés elõterjesztésével egyidejûleg a megkeresõ szerv igazolja a díjfizetés megtörténtét.
(4) A díj megfizetése igazolásának elmulasztása esetén a földhivatal a kérelmezõ ügyfelet, megkeresõ szervet a hiány pótlására legfeljebb 8 munkanapos határidõ megjelölésével hívja fel.

4. §

A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezési eljárás díja 5000 Ft, amely
a megyei földhivatal bevételét képezi, és amelynek megfizetésére a 3. §-ban foglaltak az irányadók.

5. §

(1) Ha a kérelem, a megkeresés és a díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmezõ, illetve
a megkeresõ szerv a jogszerû mértéket meghaladó összegû díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést
hivatalból a többletbefizetés megállapítását követõ 5 munkanapon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérel-
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mezõ, illetve a megkeresõ szerv jelzi a földhivatalnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követõ 5 munkanapon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követõ 22 munkanapon
belül intézkedni kell.
(2) Ha a megfizetett díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, a földhivatal a vonatkozó bizonylatot
megküldi a kérelmezõnek, illetve a megkeresõ szervnek, ezzel egyidejûleg – határidõ megjelölésével – felhívja annak
a bankszámlaszámnak a megadására, amelyre a visszatérítést a kérelmezõ, illetve a megkeresõ szerv kéri. Ha a megjelölt határidõn belül a kérelmezõ, illetve a megkeresõ szerv nem ad meg bankszámlaszámot, a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történik, az adatszolgáltatás iránti kérelemben, illetve megkeresésben megjelölt címadat
alapulvételével.
6. §

(1) A megyei földhivatal a befolyt díj FÖMI-t megilletõ részét a tárgyhónap utolsó napját követõ 15 munkanapon belül
utalja át a FÖMI elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(2) A megyei földhivatal a befolyt díjnak azt a részét, amely nem saját illetékességi területére vonatkozó adatállományából
való adatszolgáltatásból származik, a (3) bekezdésben meghatározottak szerint utalja át a tárgyhónap utolsó napját
követõ 15 munkanapon belül az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földhivatal
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevétel 50%-a az adatszolgáltatás helye szerint illetékes megyei földhivatalt,
50%-a pedig az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt illeti meg.

7. §

(1) A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén a díj megfizetését a FÖMI – e rendelet melléklete szerinti – elõirányzat-felhasználási keretszámlájára történõ átutalással kell teljesíteni.
(2) A FÖMI a megyei földhivatalt megilletõ díjat a tárgyhónap utolsó napját követõ 15 munkanapon belül utalja át az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlájára a megyei földhivatal által kiállított számla alapján.

8. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 28. § (2)–(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása
tekintetében,
b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,
c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírságot a földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén
megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

9. §

E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelethez
Név

Számlaszám

Földmérési és Távérzékelési Intézet

10032000-01474527-00000000

Baranya Megyei Földhivatal

10024003-01409330-00000000

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal

10025004-01409347-00000000

Békés Megyei Földhivatal

10026005-01409354-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal

10027006-01409361-00000000

Csongrád Megyei Földhivatal

10028007-01409378-00000000

Fejér Megyei Földhivatal

10029008-01409385-00000000
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Számlaszám

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal

10033001-01409392-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal

10034002-01409402-00000000

Heves Megyei Földhivatal

10035003-01409419-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal

10045002-01409464-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal

10036004-01409426-00000000

Nógrád Megyei Földhivatal

10037005-01409433-00000000

Pest Megyei Földhivatal

10032000-01409323-00000000

Somogy Megyei Földhivatal

10039007-01409440-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal

10044001-01409457-00000000

Tolna Megyei Földhivatal

10046003-01409471-00000000

Vas Megyei Földhivatal

10047004-01409488-00000000

Veszprém Megyei Földhivatal

10048005-01409495-00000000

Zala Megyei Földhivatal

10049006-01409505-00000000

Fõvárosi Földhivatal

10032000-01409316-00000000
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök és a miniszterelnök 157/2009. (XI. 16.) KE–ME együttes határozata
az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke megbízatásának megszûnésérõl
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 37. § (2) bekezdése alapján megállapítjuk, hogy Majtényi
Lászlónak, az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének e megbízatása, lemondása miatt, 2009. november 30-án
megszûnik.
Budapest, 2009. november 6.
Sólyom László s. k.,

Bajnai Gordon s. k.,

köztársasági elnök

miniszterelnök

Ellenjegyzem:
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/01402/2008.

A Kormány 1192/2009. (XI. 16.) Korm. határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok alapellátás
és járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2007–2008. évi pályázataival összefüggõ
többletkapacitás kérelmek elõ ze tes befogadásáról
1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kormány a Regionális Operatív Programok kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztését, alap-, járóbeteg szakellátás korszerûsítését célzó konstrukciókra Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonboglár Város Önkormányzata,
Balmazújváros Város Önkormányzata, Barcs Város Önkormányzata, Bácsalmás Város Önkormányzata, Békés Város Önkormányzata, Bicske Város Önkormányzata, Búcsúszentlászló Község Önkormányzata, Csernely és Borsodbóta Község
Önkormányzata, Demecser Város Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség Önkormányzata, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Járdánháza Község Önkormányzata, Kaba Város Önkormányzata, Kajárpéc Község Önkormányzata, Lenti Város Önkormányzata, Mezõkovácsháza Város Önkormányzata, Mórahalom Város
Önkormányzata, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Nyírbátor Város Önkormányzata, Recsk Nagyközség Önkormányzata, Sárospatak Város Önkormányzata, Sümeg Kistérség Többcélú Társulás, Szarvas Város Önkormányzata, Szerencs Város Önkormányzata, Téglás Város Önkormányzata, Tiszaújváros Város Önkormányzata és Zalaszentgrót Város
Önkormányzata, valamint a ,,Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” címû konstrukcióra Abony Város Önkormányzata, Dabas Város Önkormányzata, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata által benyújtott pályázatokkal összefüggésben az alábbi
elõzetes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye
nem haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott 2010., 2011. és 2012. évi költségvetési keretszámokat.
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Észak-alföldi régió
ÉAOP 4.1.2/B „Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelõk fejlesztése”
Balmazújváros Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

15

0

Általános sebészet

15

0

Általános szülészet-nõgyógyászat

12

0

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

8

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

5

0

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

15

0

Urológia

20

0

Pszichiátria

15

0

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

15

0

Gastroenterológia

15

0

Ultrahang-diagnosztika

17

0

0

20

152

20

Általános fizioterápia-gyógytorna
Összesen
Nyírbátor Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános neurológia

24

0

Ortopédia

10

0

Urológia

12

0

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

14

0

Gastroenterológia

12

0

Ultrahang-diagnosztika

8

0

Logopédia

0

6

Pszichológia

0

6

Aneszteziológia

5

0

Általános fizioterápia-gyógytorna

0

20

85

32

Összesen
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

Egynapos sebészet

950

0

Nappali ellátás

250

0

0

200

1200

200

Otthoni szakápolás
Összesen
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Proktológia

6

0

Audiológia

10

0

Ortopédia

18

0

6

0

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

20

0

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

20

0

Addiktológia

10

0

8

0

Urológia

Általános laboratóriumi diagnosztika
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Heti szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

Heti nem szakorvosi
óraszám

Ultrahang-diagnosztika

10

0

Gyermekszemészet

10

0

Nefrológia (gyermek)

10

0

128

0

Összesen

ÉAOP 4.1.2/A „Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása”
Téglás Város Önkormányzata
Heti szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános fizioterápia-gyógytorna

3

0

Összesen

3

0

Egyek Nagyközség Önkormányzata
Heti szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

3

0

Általános sebészet

3

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

3

0

Általános szemészet

3

0

Általános fizioterápia-gyógytorna

3

0

Gyógytorna

0

3

15

3

Összesen
Kaba Város Önkormányzata
Heti szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

Általános szemészet

1,43

0

2

0

3,43

0

Reumatológia
Összesen

Heti nem szakorvosi
óraszám

Demecser Város Önkormányzata
Heti szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános szülészet-nõgyógyászat

15

0

Általános szemészet

15

0

Általános fizioterápia-gyógytorna

18

0

Összesen

48

0

Észak-magyarországi régió
ÉMOP 4.1.1/B „Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelõk fejlesztése”
Sárospatak Város Önkormányzata
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Ápolási nap/év

Vizitszám/hó

Egynapos sebészet

767

0

Nappali ellátás

216

0

0

0

0

210

983

0

210

Otthoni szakápolás
Összesen

0
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Tiszaújváros Város Önkormányzata
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Egynapos sebészet

Ápolási nap/év

Vizitszám/hó

773

0

Nappali ellátás

0

2000

0

Otthoni szakápolás

0

0

275

Kúraszerû ellátás
Összesen

0

418

0

0

1191

2000

275

Szerencs Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Általános sebészet

Heti nem szakorvosi
óraszám

10

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

–6

0

Általános szemészet

10

0

Ortopédia

6

0

Urológia

6

0

Reumatológia

5

0

Tüdõgyógyászat

10

0

Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint)

12

0

6

0

Allergológia és klinikai immunológia
Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

5

0

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

30

0

Általános röntgendiagnosztika

–6

0

Mammográfiás szûrés és diagnosztika

6

0

Aneszteziológia

4

0

Általános fizioterápia-gyógytorna

0

10

0

20

98

30

Gyógymasszázs
Összesen
Ellátási forma megnevezése

Egynapos sebészet

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

485

0

Otthoni szakápolás

0

100

Kúraszerû ellátás

200

0

Összesen

685

100

ÉMOP 4.1.1/A „Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása”
Recsk Nagyközség Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános fizioterápia-gyógytorna

2

0

Összesen

2

0

Csernely Község Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános szülészet-nõgyógyászat

4

0

Általános sebészet

4

0

Reumatológia

4

0

Általános szemészet

4

0

16

0

Összesen
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Borsodbóta Község Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános szülészet-nõgyógyászat

4

0

Általános sebészet

4

0

Reumatológia

4

0

4

0

16

0

Általános szemészet
Összesen
Járdánháza Község Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános szülészet-nõgyógyászat

4

0

Összesen

4

0

Dél-alföldi régió
DAOP 4.1.1/B „Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelõk fejlesztése”
Mezõkovácsháza Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

Heti nem szakorvosi
óraszám

4

0

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

15

0

Ortopédia

15

0

Echokardiográfiai diagnosztika

5

0

Nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze*

6

0

0

10

45

10

Gyógytorna
Összesen
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Nappali ellátás

Vizitszám/hó

144

0

0

300

144

300

Otthoni szakápolás
Összesen
Szarvas Város Önkormányzata
(Szarvas Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.)
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

Nappali ellátás

100

0

Összesen

100

0

Békés Város Önkormányzata
(Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézet és Rendelõintézet)
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

Nappali ellátás

108

0

Összesen

108

0

Mórahalom Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

20

0

Általános sebészet

20

0
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Mórahalom Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Általános szülészet-nõgyógyászat

Heti nem szakorvosi
óraszám

16

0

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

9

0

Gyógytorna

0

45

65

45

Összesen
Bácsalmás Város Önkormányzata
(Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.)
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

Nappali ellátás

180

0

Összesen

180

0

Dunavecse Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

15

0

Általános sebészet

10

0

Általános traumatológia

–10

0

Általános szülészet-nõgyógyászat

8

0

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

8

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

10

0

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

4

0

Általános neurológia

5

0

Ortopédia

5

0

Reumatológia és fizioterápia

5

0

Pszichiátria

4

0

Tüdõgyógyászat

4

0

Tüdõgondozás

0

0

68

0

Összesen

Dél-dunántúli régió
DDOP 3.1.3/B „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Járóbeteg szakellátó központok fejlesztése”
Balatonboglár Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

10

0

Általános szülészet-nõgyógyászat

6

0

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

6

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

3

0

Általános szemészet

2

0

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

2

0

Ortopédia

1

0

Urológia

7

0

Reumatológia és fizioterápia

6

0

Pszichiátria

6

0

6

0

15

0

Tüdõgyógyászat
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahang-diagnosztika
Általános fizioterápia-gyógytorna

9

0

–5

34
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Balatonboglár Város Önkormányzata
Heti szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

Heti nem szakorvosi
óraszám

Gyógytorna

0

30

Gyógymasszázs

0

20

74

84

Összesen
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Nappali ellátás

Vizitszám/hó

Ápolási nap/hó

144

0

Otthoni szakápolás

0

150

0

Otthoni hospice ellátás

0

0

50

144

150

50

Összesen

0

Barcs Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Heti nem szakorvosi
óraszám

0

10

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

15

0

Echokardiográfiai diagnosztika

10

0

8

0

15

0

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

5

0

Általános neurológia

5

0

Urológia

5

0

Pszichiátria

2

0

10

0

Ultrahang-diagnosztika

5

0

Nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze*

5

0

85

10

Audiológia
Általános szemészet

Általános laboratóriumi diagnosztika

Összesen
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

Egynapos sebészet

500

Kúraszerû ellátások

80

0

Otthoni szakápolás

0

200

580

200

Összesen

0

Közép-dunántúli régió
KDOP 5.2.1/B „Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelõk fejlesztése”
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános sebészet

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

10

0

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

3

0

Általános röntgendiagnosztika

6

12

Ultrahang-diagnosztika

6

0

Általános fizioterápia-gyógytorna
Összesen
Ellátási forma megnevezése

0

3

25

15
Vizitszám/hó

Otthoni szakápolás

300

Összesen

300
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Bicske Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Gastroenterológia
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

Heti nem szakorvosi
óraszám

5

0

10

0

Ortopédia

5

0

Urológia

5

0

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

5

0

Pszichiátria

7

0

Aneszteziológia

3

0

Gyermek-tüdõgyógyászat

5

0

45

0

Összesen
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Ápolási nap/év

Kúraszerû ellátás
Egynapos sebészet
Nappali ellátás
Összesen

80

0

1008

0

186

0

1274

0

Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

20

0

Általános sebészet

30

0

5

0

Általános szemészet
Általános fül-orr-gégegyógyászat

8

0

Általános neurológia

10

0

Ortopédia

10

0

Reumatológia és fizioterápia

10

0

Pszichiátria

15

0

0

30

108

30

Általános fizioterápia-gyógytorna
Összesen
Sümeg Kistérség Többcélú Társulás
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

11

0

Összesen

11

0

Közép-magyarországi régió
KMOP 4.3.2 „Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban”
Pest Megye Önkormányzata (Szigetszentmiklós)
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Tüdõgyógyászat

22

0

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

27

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

15

0

7

0

71

0

Ultrahang-diagnosztika
Összesen
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Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Ápolási nap/év

Nappali ellátás

0

1350

Egynapos sebészet

498

0

Összesen

498

1350

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Gasztroenterológia

Heti nem szakorvosi
óraszám

5

0

Ultrahang-diagnosztika

30

0

Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint)

30

180

Összesen

65

180

Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Ápolási nap/év

Nappali ellátás
Egynapos sebészet

0

3563

1034

0

Kúraszerû ellátások
Összesen

77

0

1111

3563

Szentendre Város Önkormányzata
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Ápolási nap /év

Nappali ellátás

0

1350

Egynapos sebészet

435

0

Összesen

435

1350

Abony Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

4

0

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

6

0

Gastroenterológia

6

0

Általános sebészet

2

0

Érsebészet

6

0

11

0

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

6

0

Menopauza és oszteoporózis rendelés – *sze*

4

0

Ortopédia

4

0

Általános szülészet-nõgyógyászat

Urológia
Reumatológia
Tüdõgyógyászat
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)
Általános laboratóriumi diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika

8

0

10

0

4

0

6

0

–4

10

8

0

Ultrahang-diagnosztika

14

0

Általános fizioterápia-gyógytorna

–4

20

Általános fizioterápia-gyógytorna (hydroterápia)

–7

20

Gyógytorna

0

20

Gyógymasszázs

0

30

84

100

Összesen
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Dabas Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

10

0

Általános traumatológia

30

0

Általános szülészet-nõgyógyászat

15

0

Általános szemészet

20

0

Ortopédia

10

0

Urológia

9

0

Reumatológia

10

0

Pszichiátria

14

0

9

0

127

0

Tüdõgyógyászat
Összesen
Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Ápolási nap/év

Nappali ellátás

220

0

Összesen

220

0

Nyugat-dunántúli régió
NYDOP 5.2.1/B „Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelõk fejlesztése”
Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat
Általános sebészet
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános neurológia
Ortopédia
Reumatológia és fizioterápia
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)
Összesen

Heti nem szakorvosi
óraszám

–4
9
5
6
6
9
4
4
39

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lenti Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános sebészet
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

–15

0

–6

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

–18

0

Általános szemészet

–16

0

Általános neurológia

10

0

Ortopédia

–8

0

Urológia

–7

0

2

0

–3

0

Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Általános laboratóriumi diagnosztika

–22

0

Általános röntgendiagnosztika

–4

0

Ultrahang-diagnosztika

–4

0

Általános fizioterápia-gyógytorna

–4

104

Tüdõgondozás

–9

0

–104

104

Összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

•

40233

2009. évi 161. szám

Ellátási forma megnevezése

Súlyszám/év

Nappali ellátás

Vizitszám/hó

130

0

0

100

130

100

Otthoni szakápolás
Összesen

NYDOP 5.2.1/A „Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása”
Kajárpéc Község Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános fizioterápia-gyógytorna

0

7,5

Összesen

0

7,5

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános fizioterápia-gyógytorna

0

20

Összesen

0

20

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1193/2009. (XI. 16.) Korm. határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2.2.2. „Sürgõsségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgõsségi ellátás)
támogatására” címû pályázathoz kapcsolódóan egyes többletkapacitások elõ ze tes befogadása
iránti kérelmek elbírálásáról
1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kormány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. „Sürgõsségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül
gyermek sürgõsségi ellátás) támogatására” címû konstrukción belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdõ, Fehérgyarmat „A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdõ sürgõsségi osztályának
komplex fejlesztése” címû projektjéhez, a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom „Sürgõsségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban” címû projektjéhez, a Zala Megyei Önkormányzat (Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg) „Sürgõsségi centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban” címû projektjéhez, Mohács Város
Önkormányzata (Mohács Városi Kórház) „Mohács Városi Kórház SO2 sürgõsségi ellátásának fejlesztése, gyermek sürgõsségi ellátás kialakítása” címû projektjéhez, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Kenézy Kórház Rendelõintézet
Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen) „SO1 szintû Sürgõsségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelõintézetben” címû projektjéhez, valamint a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet, Balassagyarmat „Sürgõsségi
ellátás fejlesztése – SO2” címû projektjéhez kapcsolódóan az alábbi elõzetes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá
azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott
2011. és 2012. évi költségvetési keretszámokat:
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdõ, Fehérgyarmat
„A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdõ sürgõsségi osztályának komplex fejlesztése” címû projektje
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdõ, Fehérgyarmat –
Meglévõ SO2 bõvítésének elõzetes befogadása
(Az intézményre megállapított teljesítményvolumen változása nélkül)
ÁgyszámFinanszírozási szerzõdés megkötésének
Fekvõbeteg-szakellátás
változás
tervezett idõpontja
Sürgõsségi betegellátás bõvítése
6
Általános sebészet
–5
2011. október 1.
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
–1

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom „Sürgõsségi betegellátás fejlesztése az esztergomi
Vaszary Kolos Kórházban” címû projektje
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom –
Meglévõ SO2 bõvítésének elõzetes befogadása
(Az intézményre megállapított teljesítményvolumen változása nélkül)
ÁgyszámFinanszírozási szerzõdés megkötésének
Fekvõbeteg-szakellátás
változás
tervezett idõpontja
Sürgõsségi betegellátás bõvítése
4
Általános fül-orr-gégegyógyászat
–2
2011. április 1.
Általános szemészet
–2

Zala Megyei Önkormányzat (Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg) „Sürgõsségi centrum (SO1) kialakítása
a Zala Megyei Kórházban” címû projektje
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg –
SO1 szintre történõ sürgõsségi ellátási forma fejlesztés elõzetes befogadása
(A sürgõsségi ellátásformák mindenkor érvényes havi fix összegû díjazására jogosult)
ÁgyszámFinanszírozási szerzõdés megkötésének
Fekvõbeteg-szakellátás
változás
tervezett idõpontja
Sürgõsségi betegellátás bõvítése
8
Szívsebészet – *sze*
–1
Urológia
–2
2011. július 1.
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
–2
Általános fül-orr-gégegyógyászat
–1
Általános szemészet
–2

Mohács Város Önkormányzata (Mohács Városi Kórház) „Mohács Városi Kórház
SO2 Sürgõsségi ellátásának fejlesztése, gyermek sürgõsségi ellátás kialakítása” címû projektje
Mohács Városi Kórház –
Meglévõ SO2 bõvítésének elõzetes befogadása
ÁgyszámFinanszírozási szerzõdés megkötésének
Fekvõbeteg-szakellátás
változás
tervezett idõpontja
Sürgõsségi betegellátás bõvítése
2
2011. január 1.
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
–2
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
Debrecen) „SO1 szintû Sürgõsségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelõintézetben”
címû projektje
Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen –
Meglévõ SO1 bõvítésének elõzetes befogadása
ÁgyszámFinanszírozási szerzõdés megkötésének
Fekvõbeteg-szakellátás
változás
tervezett idõpontja
Sürgõsségi betegellátás bõvítése
16
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
–10
Általános fül-orr-gégegyógyászat
–2
2011. január 1.
Pszichiátria
–2
Általános szemészet
–2

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet, Balassagyarmat
„Sürgõsségi ellátás fejlesztése – SO2” címû projektje
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet, Balassagyarmat –
SFH-ról SO2 szintre történõ sürgõsségi ellátási forma váltás elõzetes befogadása
(A sürgõsségi ellátásformák mindenkor érvényes havi fix összegû díjazására jogosult)
ÁgyszámFinanszírozási szerzõdés megkötésének
Fekvõbeteg-szakellátás
változás
tervezett idõpontja
Sürgõsségi betegellátás
6
2011. január 1.
Tüdõgyógyászat
–2
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A külügyminiszter 26/2009. (XI. 16.) KüM határozata
az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés
módosításáról szóló lisszaboni szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2007. évi CLXVIII. törvény
2–3. §-ainak hatályba lépésérõl
A 2007. évi CLXVIII. törvény a Magyar Közlöny 2007. december 12. számában kihirdetett, az Európai Unióról szóló szerzõdés és
az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés módosításáról szóló lisszaboni szerzõdés 6. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„E szerzõdés 2009. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy valamennyi megerõsítõ okiratot letétbe helyezték, illetve
ennek hiányában az azt követõ hónap elsõ napján, hogy az utolsó aláíró állam is letétbe helyezte megerõsítõ okiratát.”
Az utolsó letétbe helyezés idõpontja: 2009. november 13.
A szerzõdés hatálybalépésének idõpontja: 2009. december 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi CLXVIII. törvény 8. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai
Unióról szóló szerzõdés és az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés módosításáról szóló lisszaboni szerzõdés
kihirdetésérõl szóló 2007. évi CLXVIII. törvény 2–3. §-ai 2009. december 1-jén, azaz kettõezer-kilenc, december elsején
lépnek hatályba.
Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

