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Dr. SAO Katalin

az Országgyülés Blnoke részvre
Bud=est

terjesztemm elő :

A törvényjavaslat 1 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul-
,, (5) A (2)-(3) bekezdésben nem cadítet, az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatozott
bevallás benyújtására 2007 . január 1 jét# l kötetes adózók 2006 . negyedik hónapjától
kezdóáóén az állami adóhatóság értesítése etapján jaz okmányirodánál regisztráltatják
magukat a Ket. 172. § j) pontjaa szerüntí Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
igénybevételéhez szúkséges egyedi azonosító megszerzése érdekében, é$] a (2) bekezd4
szerinti regisztrációt kovet6en e kfltelezettsége teljesítésérc5l 8 napon belül bejelentést tesz az
állami adóhatósághoz. A regisit íös kbtelezettség teljesítettnek zrn"sül., ha az adózó az
Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással
rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált
képviselős esetén az adózó álfai adott állandó megbízás, meghatdm;:¥7áfi keletkezését kóvetí5 8
napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését
és adóazonositá számát. ,,

iromány m: -rj vA 41A,
trkezett: 2005 DEC 19.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 107 . § (1) 'bekezdése alapján az adózós rendjéről szóló törvény egyes
rendelkezéseinek alkatinazásáról, valamint egyes adótörvények módasftásáról szóló,
T118814 . számú t+ rvényjavaslathoz az alábbi

zárószavazás előtd módosító javaslatot

INDOKOLÁS

2.árószavazas el" módosftó javaslat

A módosító javaslat a jogrendszerbeli koherenciát teremti meg azzal, hogy a közigazgatási
hatósági eljárás és sozolgálbd s álWkmos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törv6nyben (Ket.)
161 . § meghatározott elektronikus hatósági eljárásra vonatkozó részletaktit, és az elektronikus
tlgyintéds módját az elektronikus adóbeváltás processzusában is figyelembe veszi .
A módosftó javaslat xnegszWeti a 1995. évi LVIL a tisztességtelen piaci magatartás és
versenykorlátozás tilalmáról szóló Wrvérmyel fennálló kohe meiazavart is, ugyanis a
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m6dositfssal nem történik teljesen állami kézbe vonása olyan feladat aak, amelyet nom csak az
állam tud kizárólagosan elláW1 .
A javaslat er yeként az elokbo alkus aláirásr$1 szóld 2001. évi XXXV . törvény szerinti
legalább fokozott biztonságú elektronikus aiatras felhasználását is Iehetővé teszi az elektronikus
ad6bevaihisi eljárásban, igy választási lchetóséget biztosít az ügyfelek számára, akikk például
már rendelkeznek a törvénynek megfelelő tau6sxtváxwyak eszkőzöklrnl (pdidAul mert az
elektroni us c6geljárási aljétás, vagy az elektronikus mag&myugdijpenztári tagdíjbevallási
eljárásnAl, a vizsgaszarvazók Nemzeti Szakkdpzési Intézethez küldött vizsgajelentéséhez már
használták is), az Art. szerinti elektronikus eljárásban is használni tudják tanfaftványaikat,
eszkozeiket Ezzel mcgteremtódik továbbá az az elektronikus aláírásról szóló torvényi feltétel
is, miszerint például ,min8sitcu tanb9tványt -a (3)-(4) bekezdés szerintibármely bfir6sági vagy
álkamigaagatási eljárásban el kell fogadni ( ]Tat, 3 . § (8) )"
Végül pedig érvényre jut az elf -ogadott Magyar Worrnáciás Társadalom Sla fiiéban
megfogalmazott azon céWtüt hs is, hogy az elektronikus aláírások használata s leskörű
társsadairni elterjedtsége megvalósuljon.

Budapest, 2005. december 19.

Pettkó András
1VMF
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