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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 törvényjavaslat 1 . §-ának (1) bekezdésében az Szja tv. 2. §-ának (6) bekezdése a
következők szerint módosul :

„(6) A Magyar Köztársaságban adóztatható bevétel adókötelezettségének jogcímét
e törvény szerint kell megállapítani, és az adókötelezettségeket (ideértve a
jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni . A jogcím
meghatározásánál a felek (a magánszemély és a bevételt juttató személy, valamint
az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszonyt és a
szerzés körülményeit kell figyelembe venni. Az [előzőek szerint meghatározott
jogcímen a bevétel kifizetőjeként járhat el az] említett felek [közül] közötti
írásbeli megállapodás alapján a bevétel juttatóia helyett az a személy teljesíti a
bevétellel összefüggésben a kifizetőt terhelő adókötelezettségeket, amelyikkel a
magánszemély [a szerzés körülményeit is figyelembe véve] a bevétel
adókötelezettségének jogcímét meghatározó jogviszonyban áll[, ha ez a kifizető
az e bevétellel kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése
érdekében szükséges adatokkal rendelkezik, akkor is, ha a bevételt más
személy fizeti (fizette) ki, vagy folyósítja (folyósította)] ; ilyenkor az
adókötelezettségek nem, vagy nem jogszerű teljesítése esetén a bevétel juttatóját a
megállapodás alapján a teljesítésükre kötelezett adózóval egyetemleges felelősség
terheli . Ha az adó megfizetésére e törvény előírásai szerint a kifizető kötelezett, e
kötelezettsége független a magánszemély illetőségétől ."

Orazággyölés Hivatala
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INDOKOLÁS

A Javaslat szövege nem teszi egyértelművé, hogy milyen jogalapon járhat el a
kifizetői adókötelezettségek teljesítése érdekében más személy, ezért indokolt a
felek közötti írásbeli megállapodást előírni .

A fogalmazás alapján szintén nem egyértelmű, hogy e más személy ilyenkor
köteles-e az adókötelezettségeket teljesíteni, vagy tetszése szerint járhat el .

Ugyancsak nem egyértelmű, hogy a bevétel tényleges juttatója (aki akár kifizető is
lehet) mentesül-e az adókötelezettségek teljesítése alól, vagy nem .

Végül az adóelkerülés lehetőségeinek csökkentése érdekében indokolt kimondani,
hogy a megállapodás alapján az eredeti (esetleg kifizetőnek minősülő) juttató nem
feltétlenül mentesül az adókötelezettségek teljesítése alól .

Budapest, 2004 . október 13 .

Tállai András
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