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OrszáügyO, B

dr. Szili Katalin asszonynak, irományszó T I A5'2Ck 153 .

az Országgyűlés elnökének

	

Érkezett : 2005 ÁPR 2 1.
I-Ielvben

Tisztelt Eínök Asszony!

A Házszabály 94.§-ónak (1) bekezdése és 102 .§-ónak (2) bekezdése alapján az adókrá!,
járulékokról szóló törvények mődosílásárál rendelkező T/15264_ szómű törvényjavaslathoz (a
továbbiakban: törvényjavaslat) a k$vetkezó

Bizottsági módosító javaslatot
tezjesztern elő :

1. A tőrvényjavaslat 41 . §-a a kSvetkezik szerint módosul :

„(5) A (4) bekezdésben megjelt lt alrendszerekből támogatás - a 12_ § (4) bekezdésében
foglalt támogatás kivételérrel - nem folyósítható, amíg a támogatás kedvezményezettjének
[adóhatóságnál vagy vázihatóságnál nyilvántartott] adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtarto7?~a van. A támogatás iránti kérelem benyújtója ezért a támogaáö által meghatározott
határidőig nyilatkozik arról, hogy [adöhatóságnál vagy vámhatóságnál nyilvántartott] adó-
, járulék-, illeték- vagy vámtartozása ninesen, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás
folyósítója e nyilatkozat valóságt~rtalmá*+ak igazolását kérje a 18/C . § (13)-(15) bekezdésében
meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül [adóhatóságtól vagy vámhatóságtólj az állami.
ónkormányzati adóhatásáptól, az illetékhivataltólés a vámhatósától. Az illetéki zetési
kStelezettség keletkezése szempontjából e [nyilatkozat] hozzáiárulás az eljárás megindítása
iránti kérelemnek minősül azzal, hogy az általános tételű eljárási illetéket azon adóhatóságok
számára tekintettel kell leróni, amelyektől [nyilatkozattétel] hozzáiárulás hiányában külön-
kOlön igazolást kellene beszerezni a támogatás folyósítása érdekében . [Nyilatkozattétel]
Hozzáiárulás hiányában a támogatás, vagy az egyes támogatási részletek folyósítását
megelózóen a támogatóhoz, az általa meghatározott határidőig be kell nyújtani [az
adóhatóság vagy a vámhatóság] az állami adóhatóság, vámhatóság, aszékhelyilletóleg
lakóhely szerinti 5nkorrnányzati adóhatóság és illetékhivatal 30 napnál nem régebbi igazolását
arról, hogy a támogatás kedvezményezettjének nálanyilvántartott fadöhatóságnál vagy
vámhatóságnál nyilvántartott] adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincsen."

2 . A tőrvényjavaslat egy ríj 49. §-a1 egészül kii
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MSZP FRAKCIOVH .

Budapest, 2005 . április 19.
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Az e törvény 41 . §-ával megállapított, az államháztartástól szóló 1992, évi XXXXVIII .
Törvény13/A.ő (S) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény hatályba lépését követőenkiírt
pátvázatokra kell alkalmazni .

INDOKOLÁS
Az államháztartásról szóló 1992 . évi Y-=III, törvény ( a továbbiakban : Aht.)13IA. § (5)
bekezdése előírja, hogy a kedvezményezett esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása
esetén támogatás folyósítására nincsen lehetőség . A jogszabály 2005 . január 1-jén hatályba
lépett módosításáig a kedvezményezetteknek csak arra volt lehetóségUk, hogy személyes
eljárás, vagy levelezés útján szerezzék be azokat az igazolásokat, amelyek tanúsították, hogy
köztartozásuk nem áll fenn. A módosított, jelenleg hatályos szabály vagylagos
felhatalmazottságot biztosít a támogatást igénylak számára, lehetőséget adva arra is, hogy
igazolás benyújtása helyett nyilatkozzanak a köztartozásokkal osszefúggésben.
A benyújtott indítvány azonban nem orvosolja teljeskörűen a szabályozás fogyatékosságait,
így annak módosítása indokolt a kífizérthet8ség javítása és az alkalrna74s e18segítése
érdekében . Mindezeknek rnegfelelóen a jelen javaslat a következőkre irányul .
A szabályban „az adóh~rágnál vagy vámhatóságnál nyítvántur-tott" meghatározás
felesleges, ugyanis adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozást az adó-, és vám,Itatóságok tartják
nyilván .
Az Áht 1$/C § . (13) bekezdése meghatározzaa az adóhatóságok fogalmát, amely értelmében az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, továbbá az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Föigazgatőság, illetve azok
szervei az adóhatóságok . A szabály azonban nincsen összhangban az adózás rendjér©I szóló
2003 . évi XCU . törvény (Art.)10. § (1) bekezdésével, amely a mai beszedő szervezeteket
sorolja fel. Az Adó- és Pénzügyi Ellenorzási Hivatal (APEH) KSzponti Hivatala és területi
szervei, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei, az önkormányzat
jegyzője, valamint az Illetékhivatal minósűl adóhatóságnak az Art. értelmében. Célszerű és
egyben a jogszabály értelmezést is könnyíti az „adóhatóság vagy vámhotelság" helyett „az
állami, Qnkormányzati adóhatóság, az illetékhivatal és a vámhatóság" használata. Továbbá az
adóhatóság vagy vámhatóság nem lehet vagylagos, ugyanis nem képezi választás tárgyát, hogy
melyik hatóság igazolását kell benyújtani, ezért feltétlenül indokolt az és-kapcsolat.
Szükséges továbbá az érintett adóhatóságok megnevezése az illetékkotelezettség pontos
megállapítása érdekében is .

Fogarasiné Deák Valéria
cin©k
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