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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az adó-, és járulékszabályok

alkalmazásának egyszerűsítéséről szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 40 . §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

( A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi C=I. törvény (Szff törvény) 5. §. (1) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:)

„(1) A magánszemély rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) lezárt, nevével, lakcímével
és adóazonosító jelével ellátott, de egy postai szabvány méretű borítékban elhelyezett, külön-
külön kitöltött, az APEH által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező méretű és
adattartalmú lapon), illetőleg az elektronikus úton bevallást benyújtó adózó elektronikus
űrlapon is tehet. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon) fel kell tüntetni a
kedvezményezett adószámát (a 4/A . §-ban említettek esetében a technikai számot), továbbá

feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is. A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot

(nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot
a) borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el, vagy
b) borítékot az adóbevallást helyettesítő munkáltatói és ezzel egyenértékű elszámolás esetén
legkésőbb az adóévet követő [április 25-éig] február 20-óig közvetlenül a munkáltatójának

adja át, illetőleg
c) borítékot adóhatósági adómegállapítós esetén az adózó nyilatkozatához csatolva február 15-
éig küldi meg az adóhatóságnak, illetőleg
d) borítékot, illetőleg elektronikus űrlapját az elektronikus úton benyújtott személyi
jövedelemadó bevallás benyújtására előírt határidőig küldi meg az adóhatóságoknak ."
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Budapest, 2005 . április 12 .

Indokolás

Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCIL törvény ( a továbbiakban : Art) 27. § (4) bekezdése
értelmében amennyiben a magánszemély a munkáltató általi adó-megállapítást választja,
abban az esetben a munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján,
az adóévet követő február 20-áig átadott, az adóalapot csökkentő, illetve adókedvezmény
igénybevételére jogosító igazolások figyelembevételével az adóévet követő május 20-áig
állapítja meg és erről igazolást ad. Az Szff törvény 5 . § (1) bekezdés b) pontja szerint a
magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az
adóbevallást helyettesítő munkáltatói és ezzel egyenértékű elszámolás esetén legkésőbb az
adóévet követő április 25-éig közvetlenül a munkáltatójának adja át . Abban az esetben, ha a
munkáltató csak az Art . szabályaira figyelemmel jár el, előfordulhat az az eset, hogy február
20-a és április 25-e között, az 1%-os felajánlások bevárása nélkül készíti el az elszámolást,
majd még a rendelkező nyilatkozatok benyújtását megelőzően meg is küldi azt az
adóhatóságoknak. Ez adott esetben az 1 %-os felajánláshoz való jog gyakorlását
ellehetetleníti . Természeten az elszámolások határidő előtti benyújtásának valószínűsége igen
csekély, árn célszerű volna az eshetőségét is kizárni ennek a problémának, ezért szükséges az
Szf. törvényben, valamint az Art-ben meghatározott határidők összehangolása .

ogarasiné Deák Valéria
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