
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003 . évi XCl. törvény
módosításáról" szóló T/15713 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T115713/1 . sz. módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

„1 . § Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló 2003 . évi XCI. törvény 223 . §-ának (1)-(3) és (6) bekezdései helyébe a
következő rendelkezések lépnek

„(1) Az adóellenőrzés során a munkáltató terhére utólagos adómegállapítós keretében
munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítése, illetőleg a
munkaszerződéskötés nélküli foglalkoztatás miatt visszamenőleg megállapított adó- és
társadalombiztosítási kötelezettség tárgyában hozott határozat nem hajtható végre,
amennyiben a kötelezett a munkaszerződés-kötés nélküli foglalkoztatás vagy a
munkavégzés alapjául szolgáló színlelt szerződés helyett a munkavégzés alapjául szolgáló
jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályokat alkalmazza, és e szerződés alapján
foglalkoztatottat a Tbj . 5 . §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt biztosítottként 2006 .
[június]november 30-ig nyilvántartásba veszi .
(2) A munkaszerződés-kötés nélküli foglalkoztatás, illetőleg a színlelt szerződés helyett a
munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok
alkalmazásáról, és a foglalkoztatottak társadalombiztosítási nyilvántartásba vételének
tényéről a kötelezett 2006 . [július]december 31-ig az (1) bekezdésben meghatározott
kedvezmény elvesztésének terhével köteles az ellenőrzést végző adóhatóságot értesíteni . Az
adóhatóság a bejelentés valóságtartalmát utóellenőrzés keretében vizsgálja meg .
(3) A munkáltató terhére megállapított fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez az (1)
bekezdésben megjelölt feltételeket nem kell teljesítenie a munkáltatónak, ha az utólagos
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adómegállapítós alapjául szolgáló jogviszony a munkaügyi, illetőleg az adóellenőrzéstől
függetlenül 2006 . [június] november 30-ig megszűnt. A jogviszony megszűnéséről a
munkáltató 2006 . [július] december 31-ig az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény
elvesztésének terhével köteles az ellenőrzést végző adóhatóságot értesíteni ."
„(6) Azoknál a munkáltatóknál, amelyekné12006 . Uúlius]december 1-jét követően kerül sor
adóellenőrzésre és az ellenőrzés a társadalombiztosítási, adójogi bejelentési, nyilvántartási,
bevallási, levonási és befizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések betartása
tekintetében nem tesz megállapítást, a 2006 . [július december 1-jét megelőző időszakot e
paragrafusban foglaltak tekintetében nem vizsgálja ."

Indokolás

Valóban indokolt a színlelt polgári jogviszonyok alapján történő foglalkoztatás esetén
alkalmazható szankciók alkalmazhatóságának későbbre halasztása, de nem a
legszerencsésebb, hogy az új határidő éppen az országgyűlési ciklusváltást közvetlenül
követő időszakra esik. Javasolom, hogy a moratórium határidejét további fél évvel
hosszabbítsa meg az Országgyűlés .

Budapest, 2005 . május 17 .
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