
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin

	

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 . számú mellékletének 17 . pontjában az Szj a tv. 1 . számú
mellékletének 9 .3 .4. alpontja a következők szerint módosul :

„9.3.4. Ha a lakáscélú munkáltatói támogatás a 9 .3.3 . alpont rendelkezése alapján
részben vagy egészben adóköteles, ideértve az adóhatóság által megállapított
adóhiány esetét is, az adó (és más jogkövetkezmények) (az adózót] a
ma,gánszemélyt, a munkáltatót és a hitelintézetet az adókötelezettségére egyébként
irányadó szabályok szerint terhelik. Az [adókötelezettség] adóelőleg-
megállapítási kötelezettség keletkezésének időpontja ilyenkor az a[z időpont]
nap, amikor a lakáscélú munkáltatói támogatásként megjelölt cél megvalósult, de
legkésőbb a támogatás folyósítását (több részletben történő folyósítás esetén az
első folyósítást) követő 12 . hónap utolsó napja ."

INDOKOLÁS

A rendelkezés alkalmazásában adózó lehet a magánszemély, a munkáltató és a
hitelintézet, de adókötelezettségeik eltérőek, ezért a szankciókkal összefüggésben
is indokolt erre utalni. Ilyen utalás hiányában elképzelhető olyan értelmezés is,
hogy a magánszemély nemcsak az adóhiányért, hanem a hibás igazolás
kiállításáért, míg a hitelintézet nemcsak az igazolás hiányosságáért, hanem az
adóhiányért is felelősséggel tartozik .

Orazággyüiés HNatala
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Nyilvánvaló, hogy nem minden adókötelezettség keletkezik a Javaslat szerinti
időpontban, hiszen például a hitelintézet adatszolgáltatási kötelezettségére
meghatározott időpontot ír elő az adózás rendjéről szóló törvény .

Célszerű, ha a rendelkezés a több részletben folyósított támogatásokra is külön
előírást tartalmaz .

Budapest, 2004 . október 13 .

Tállai András

	

Domokos László
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