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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/16398. számon előterjesztett, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIL törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005. június
07-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése
alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő képviselője a törvényjavaslatnak az adóigazgatás
korszerűsítésére irányuló, illetve hatékonyságát növelő rendelkezéséire hívta fel a
bizottság figyelmét (egycsatornás rendszer kiépítése, befizetések leegyszerűsítése,
egyszámlás rendszer, munkáltatói adómegállapítós megszüntetése, szokásos piaci ár
megállapítása, stb .) .

Az Előterjesztő képviselője elmondta, hogy a törvényjavaslatnak az
adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó szabályai egyeztetésre kerültek az
adatvédelmi biztossal .

A bizottság meghallgatta az Előterjesztéssel kapcsolatban az adatvédelmi biztos
véleményét is. Az adatvédelmi biztos jelezte, hogy nem ért egyet az Előterjesztő
kijelentésével, mivel csak formális véleményezésre volt lehetősége az idő rövidsége
miatt. Az adatvédelmi biztos kihangsúlyozta, hogy az általa adott véleményt az
Előterjesztő csak részben építette be a törvényjavaslatba, és több ponton nem vették
figyelembe észrevételeit (pl . használatbavételi engedélyek megküldése az
adóhatóságnak) . Az adatvédelmi biztos azt is kifogásolta, hogy a beterjesztett
törvényjavaslat eltér attól a korábbi tervezettől, amelyet véleményezett. Az adatvédelmi
biztos a beterjesztett törvényjavaslatnak különösen a különböző hatóságok közötti
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adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit kifogásolta, amelyek nem felelnek meg
megítélése szerint a hatályos adatvédelmi szabályoknak . Az adatvédelmi biztos ígéretet
tett, hogy újra véleményezik a törvényjavaslatot, melynek kapcsán, ha szükséges, a
bizottság módosító javaslatot kíván benyújtani .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (1Oi, 6n, Ot)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . június 07 .
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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