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Oktatási és tudományos bizottság
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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . §. (1) bekezdése alapján a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény módosításáról
szóló T/10138. számú törvényjavaslahoz az Országgyűlés Oktatási és tudományos
bizottsága a következő

bizottsági módosító javaslatot

nyújtja be :

A törvény 5. &-árvak (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(9)A járulék fizetésére év közben kötelezetté váló gazdasági társaságnak az (1)-(4)
és (7) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell járulékelőleget fizetni és a kötelezettség
keletkezését követő 150 . napig járulékelőleg bevallást kell benyújtani . A járulékelőleget a
bevallási határidőt magában foglaló negyedévtől kezdődően az adóévet követő hatodik hónap
utolsó napjáig terjedő időszakra kell bevallani ."

A törvény 5. §-árvak (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(10) A járulékfizetésre kötelezett az állami adóhatósághoz az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon abban az esetben is bevallást nyújt be, ha a bevallási
időszakban a járulékkal és járulékelőleggel kapcsolatos fizetési kötelezettsége nem
keletkezett. A befizetett előleg és a járulék éves nettó összege közötti különbözetet az adóévet
követő adóév ötödik hónapja utolsó napjáig kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az
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időponttól lehet visszaigényelni . A járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság a járulékot
az üzleti évre állapítja meg. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó járulékfizetésre
kötelezett az üzleti év első napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be,
teljesíti járulékfizetési kötelezettségét, és fizet előleget . A járulékfizetésre kötelezett bevallási,
befizetési és elszámolási kötelezettségének e törvény által nem szabályozott kérdéseiben,
valamint a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az adózás rendjéről szóló
2003 . évi XCIL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni .""

INDOKOLÁS

Lásd a bizottság 2004 . szeptember 8-ai ülésének jegyzőkönyvét .

Budapest, 2004 . szeptember 8.
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