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Tisztelt Elnök Asszony!

Az Alkotmány- és Igazságügyi Bizottság a Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján az
építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló T/16302/22 . számú egységes javaslathoz a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A bizottság egységes javaslatot a következő 6 . §-sal kiegészíteni javasolja : (A módosító
javaslat elfogadása esetén az egységes javaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik)

Zárószavazás előtti módosító javaslat

„6 • §

(1) Az adózás rendiéről szóló 2003 . évi XCIL törvény (a továbbiakban : Art.) 52. ~ (2)
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

fA (2) bekezdés alkalmazásában felhasználható nyilvántartások.-Z

"b)az adóalap megállapítására és ellenőrzésére, valamint a tényállás tisztázására az
inatlan-nyilvántartás, a gépiármű-nyilvántartás és az építésfelügyeleti
nyilvántartás."
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(2) Az Art . 3 . számú mellékletének G) pontja a következő 5 . alponttal egészül ki :

(G) Hatósági adatszolQáltatás7

„5. Az elsőfokú építésügyi hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység
megkezdésével kapcsolatban beielentett adatok közül az alábbi tartalommal adatot
szolgáltat az állami adóhatóságnak :
a) az építési helyszín címe, helyrajzi száma,
Na kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), kivitelezési
jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági beiegyzés) külön jogszabály
szerinti igazolása.""

2. A bizottság az egységes javaslat 6. §-ának a következő módosítását javasolja:

„6 • §

(1) Ez a törvény - a (3)-(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel - 2005. július 15-én lép
hatályba.

(2) E törvény 1-4 . és 6. §-ainak rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdődő
kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni .

(3) E törvény 5. §-a - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő
harmincadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett
közbeszerzésekre kell alkalmazni .

(4) E törvény 5 . §-ának [(1)] ( , [(8)] és [(10)] LUI bekezdése a kihirdetését követő
harmadik napon lép hatályba, az 5 . § [(10)] (11) bekezdését e hatálybalépés után
megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni .

(5) A (3) bekezdésben meghatározott időpontban

a) a Kbt. 12 . §-ának (2) bekezdésében, 14 . §-ának (1) bekezdésében és 63 . §-a (2)
bekezdésének a) pontjában a „60. § (1) bekezdésének a)-d), f) pontja" szövegrész
helyébe a „60. § (1) bekezdésének a)-d), f)g) pontja" szövegrész lép ;

b) a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében és 63. § (1) bekezdésének
felvezető szövegében „a 71 . § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben"
szövegrész helyébe „a 71 . § (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti
esetben" szövegrész lép ;

c) a Kbt. 133 . §-ának (2) bekezdésében a,,71 . § (1) és (4) bekezdésében" szövegrész
helyébe a,,71 . § (1), (4)-(5) bekezdésében" szövegrész lép.""

INDOKOLÁS

Az Art. módosítandó szövege eredetileg az Országgyűlés előtt levő, az adózás rendjéről szóló
2003 . évi XCIL törvény módosításáról szóló T/16398 . számú törvényjavaslat szövegében
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szerepelt a tárgyi összefüggések és a folyamatban lévő módosítás miatti célszerűségből.
Azonban az Art. e szabályának a TI16302 . számú törvényjavaslat körében történő kezelése
áttekinthetőbbé teszi mind az adózási, mind a feketemunka visszaszorításához kapcsolódó
jelenlegi módosításokat .

Budapest, 2005 . június 27 .

Dr. Vastagh Pá1
elnök
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