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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján az adózás rendjéről szóló törvény egyes

rendelkezéseinek alkalmazásáról, valamint egyes adótörv6uyek módosításáról szóló, T/18814.

szűr törvényjavaslathoz az alábbi

zárószavazás előtti mádositó javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
,,(2) Az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallod, illetőleg adatszolgált atAcí
kötelezettséget 2006 . negyedik hónapjától
a) a 2005 . december 31-ei állapot szerinti 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó,
b) az az adózó, amelynek, (akinek) adóztatási feladatait .a Pest megyei és favárosi kiemelt adózók
igazgatásága látja el,
c) az Art. 1 . száma melldklet UA/3 . pontja szerinti havonta, illetőleg negyedévenként bevallásra
lcdtelezett,
ideértve minden esetben z előzőekben meghatározott naptári évtől eltérő üzleti évet választó
adózókat is, 2006 . január 1 . és 2006 . április 30. között (az okmfmylrodánitl teljesített regisztráció
alapjinl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL .
törvény (a továbbiakban : Ket.) szerinti elektronikus tizvintézési kévesséa megszerzését
(továbbiakban: reazisztr ció) köve ően a Ket . szerint [172. § j) pontja szerinti KOzponti Elektronikus
Szolgáltató Rendszar igénybevételével] elektronikus úton teljesíti . Az adózó a regisztrációt k5vet6 8
napon belől e kártelezettsége teljesitésdr6l bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. A regisztrációs
km elezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti
állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező kdpvísel6vel rendelkezik, 6s a képviselő a
saját regiszrá í6ját, már regisztrált képviselő esetén az adózó Atal adott állandó megbizds,
rneghataln azás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állazni adóhatósághoz az általa a
képviselt adózó nevét, elnevezését és adöazouosító szamát. A regisztráció 2006. február 1-tőt
elvégezhető elektronikusan is az APEH által korábban rendelkezésre bocsátott elektronikus (aláírás
igénybevételével a Kormáuyzati Portálon keresztel) t tv0 yhasználatával:'

Zárószavazás előtti módosító javaslat
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A módosító javaslat a jogrendszerbeli kehe weiáx teremtűi meg azzal, hogy a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános azabalyairál szóló 2004 . dvi CXL. to vdnyben (Ket.) 161- §
meShatirozott elektronikus hatósági eljárásra vonatkozó részleteket, és az elektrorn'k,l-, tigyintézés
módját az elektronikus adöbevallás processzuséban is figyelembe vesd .
A módosztó javaslat megszünteti a 1996 . évi LVű T. a tisztességtelexi piaci maggattás 6s
versenykorlátozás tilabrik61 szőlő t6rvémiyel fennálló kohercnciazavart is, ugyanis a módosítással
nem történik teljesen állami kézbe vonása olyan feladatnak, amelyet nem csak az állam tud
kizárólagosan ellátni.
A javaslat eredményeként az elektronikus aláírásról szóló 2001 . évi XKXV. tűxv6ny szermű legalabb
fokozott biTkmsé d elekt onikus aláírás felhal ughsát is lchct6vd teszi az eiektronilms adóbevallási
eljárásban, így választási lehctáséget biztosít az ügyfelek fia, akik például már rendelkeznek a
törvénynek, nxgfelelo tanúsítvámryal, eszközökkel (például mert az elektronikus cégeljárási eljárás,
vágy az elektronikus magánnyugdíjp6nztári % díjbevaliásí eljárásnál, a vizsgaszervezők Nemzeti
Szakképzési Intézethez küldött visgajelentdodhez már használták is), az Art. szerinti elektronikus
eljárásban is használni tudják tanít-sítványaw, eszközeiket. Ezzel megteremtődik tavibbá az az
elektronikus aláírásról szóló tarvdnyi feltétel is, miszerint például ,min6sitett tanúsztványt -a (3)-(4)
latkezdés sterintibármely bírósági vagy Ownigazgat 6si eljárásban el kell fogadni ( Eat 3. § (S) )".
Végül pedig érvényre jut az elfogadott Magyar Információs Társadalom Stratégiában megfogalmazott
azon célkitfazés is, hogy az elektronikus aláírások használata széleskörű társadalmi elterjedtsége
mogvalósuljom

Budapest, 2005. december 19.
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