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Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága a Házszabály 94 . § (1)
bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján az adózás rendjéről szóló
törvény módosításáról szóló T/16398 . számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban :
Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

A Javaslat a következő 69 . §-sal egészüljön ki :

„69. ~ (1) Az Art . 2 . számú melléklet 1./Határidők/2./b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :
„b) Az éves bevallásra kötelezettadózó év közben newyedévenkénti, a

negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás
engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribbelszámolást-az adóév
végéig-különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit
terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az
áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósítmeg. A

Bizottsági módosító javaslat



gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti
bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra
vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell
fizetni ."

(2)Azok az adózók, akik (amelyek) az adóhatóság engedélye alapján 2005 .július
1-lét megelőzően az e törvényben meghatározott általános forgalmi adó bevallási
gyakoriságtól eltérő gyakorisággal teljesítették bevallási kötelezettségüket, - a 15
naponként elszámoló adózók kivételével-az adóév végéig folytathatják a
gyakorított elszámolást . A negyedévesről 15napos bevallási gyakoriságra
jogosító adóhatósági engedélyek2005.július 1-létől havi bevallási gyakoriságra
változnak.

(3) Ez a rendelkezés2005 .július 1 létől lép hatályba ."

INDOKOLÁS

A módosítás az általános forgalmi adó 2005 . június 30-áig hatályban lévő
elszámolási és bevallási rendjét javasolja visszaállítani . Ezzel a 15 napos
elszámolás kivételével továbbra is alkalmazhatók lennének a bevallás gyakorítási
szabályok. Ez az exporttevékenységet végző kis- és középvállalkozások
versenyképességét segítené, ugyanis a gyakoribb visszaigénylés lehetősége és
ennek következtében a szabad pénzeszközök korábbi rendelkezésre állása
nagymértékben redukálja az átmeneti likviditási nehézségeket .

Budapest, 2005 . június
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