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Módosító javaslat

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „az
adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről" szóló T/l1621 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényj avaslat 249 . §-a az alábbiak szerint módosul :

A vállalkozói járulék

46/B . § (1) Az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék
alapját képező jövedelem után 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot fizethet,
a vállalkozói járulék befizetése önkéntes. A további rendelkezések a
járulékfizetést választó egyéni és társas vállalkozókra vonatkoznak . Ez a
rendelkezés nem vonatkozik arra a személyre, aki öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjra jogosult . Nem kell vállalkozói járulékot fizetnie annak az
egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával
egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát .

(2) Az egyéni vállalkozó köteles a vállalkozói járulékot az (1) bekezdésben
meghatározott járulékalap figyelembevételével negyedévenként a tárgynegyedévet
követő hónap 12. napjáig megfizetni az illetékes állami adóhatóságnak úgy, hogy
a járulékalap éves szinten - tekintettel a Tbj . 29. §-ának (4) bekezdésében
foglaltakra - elérje legalább a minimálbér naptári évre számított összegét .
Járulékbevallási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény szabályai
szerint köteles teljesíteni .

(3) A társas vállalkozó a vállalkozói járulékot az (1) bekezdésben
meghatározott járulékalap figyelembevételével az önadózás szabályai szerint
állapítja meg és a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg az
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illetékes állami adóhatóságnak . Bevallási kötelezettségét az adóévre vonatkozó
személyi jövedelemadó bevallásával egyidejűleg teljesíti . A vállalkozói járulékot
éves szinten - a Tbj . 28. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra is tekintettel - a
minimálbér után akkor is meg kell fizetni, ha a társas vállalkozó részére
jövedelmet nem fizettek és a tárgyév folyamán, a tárgyhónapig bezárólag a
megfizetett járulék nem éri el a minimálbér alapulvételével számított járulék
összegét .

(4) A 42 . § (1), (5), valamint (7)-(8) bekezdésében foglaltakat a vállalkozói
járulék fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan megfelelően alkalmazni
kell."

INDOKOLÁS

A javaslat önkéntessé teszi a vállalkozói járulékfizetést .

Budapest, 2004. október 13 .
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