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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján "az adózás rendjéről szóló 2oo3 . évi XCII. törvény
módosításáról" szóló T/16398 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8 . §-ának elhagyását javasolom :

[„8. § (1) Az Art. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő
magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52 . § (4) bekezdésének l), p), r), s) és t)
pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül,
havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton vagy gépi adathordozón
bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező,
magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi
adóról, járulékról és az alábbi adatokról :

1 . a Tbj . 44. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett adatairól (neve,
székhelye, adóazonosító száma),

2. a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számáról,

3. a magánszemély személyi adatairól [neve, születési neve, anyja születési neve,
születési helye és ideje], neméről, állampolgárságáról,

4. a magánszemély adóazonosító jeléről,

5. a biztosításban töltött idő tartamáról, az alkalmazás minőségének, jogcímének
kódjáról,

6. a társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási, természetbeni egészségbiztosítási és
pénzbeli egészségbiztosítási) járulék alapjáról, összegéről,
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7. a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelemről, a nyugdíjjárulék köteles jutalom
összegéről, illetőleg a levont (befizetett) nyugdíjjárulék összegéről,

8. a magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási járulék alapjáról, a levont
(befizetett) egészségbiztosítási járulék összegéről,

9. az egészségbiztosítási és/vagy nyugdíjjárulék-levonás elmaradásának okáról,

10. a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamáról, amelyre tekintettel a
tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen
időtartamra vonatkozó társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási, természetbeni és
pénzbeli egészségbiztosítási) járulék, a levont (megfizetett) egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről,

11. gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES),
gyermeknevelési támogatás (GYET), ápolási díj, munkanélküli ellátás folyósításának
időtartamáról, az ellátás összegéről, és az abból levont (megfizetett) nyugdíjjárulék
összegéről, illetőleg a levonás elmaradásának okáról,

12. a biztosítás szüneteléséről, vagy munkabérrel ellátatlanság idejéről, ennek
jogcímkódjáról,

13. a foglalkozás FEOR számáról, a heti munkaidő tartamáról, a korkedvezményre
jogosító munkakör tartamáról,

14, az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt
többletmunkavégzésének idejéről (munkaórában),

15. a hónap utolsó napján fennálló magán-nyugdíjpénztári tagság tényéről, a
magánnyugdíjpénztár kódjáról, a magán-nyugdíjpénztári tag társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe történő visszalépéséről,
16, a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjáról és összegéről, a

megfizetett tételes egészségügyi hozzájárulás összegéről,

17, az általa kifizetett (juttatott) az összevont adóalapba tartozó jövedelmekről (külön
a bérről, a jogosultsági hónapok számának feltüntetésével),

18. a bevételből a jövedelem megállapítása során levonható tételekről,

19. a számított adóról,

20. a jövedelemadó kedvezményekről jogcímenként,

21. az összevont adóalap utáni adóról,
22, egyes külön adózó jövedelmek címén - figyelemmel a személyi jövedelemadó

törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségekre is - a magánszemélynek kifizetett
(juttatott) bevételről, az adó alapjáról, a levont adóról, kivéve azt a kifizetést (juttatást),

a) amelyet a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni,

b) amelynek adója nulla százalék,

c) amely után az egyéni vállalkozó e minőségében adóköteles,

d) amelyet ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházása ellenében nem
árverés és nem aukció során kap a magánszemély,

e) amely után az adó megfizetése a kifizetőt terheli,



23. az adóév során megállapított adóelőlegről, adóról,

24. a magánszeméllyel elszámolandó adókülönbözetről,

25. a külön jogszabály szerint START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a
kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék, a
társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási) járulékok, és a bruttó,
munkabér alapján számított 15 vagy 25%-os mértékű kötelezettség alapjáról és
összegéről,

26. a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló
nyugdíjbiztosítási járulék alapjáról és összegéről ."

(2) Az Art . 31 . § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot
adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti . Az ellenjegyzett hibás
adóbevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási
bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére
állapítja meg ."]

Indokolás

Nem indokolt a hatályban lévő javaslat ilyen irányú módosítása .

Budapest, 2005 .06.13 .

Lenártek Andrá
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