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A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás hároméves kereteiről szóló
törvény végrehajtásáról szóló, T117290. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . §-ában,
102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

1 . A törvényjavaslat 30. §-ának a következő új (5) bekezdéssel való kiegészítését javaslom:

(5) A Költségvetési tv . 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5 . Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1 . Személyi
iuttatások kiemelt előiránvzata legfeljebb 11 200 millió forinttal, a 2 . Munkaadókat terhelő
járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 3584,0 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által
meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei
feiezet, 1 . cím, 6. Egyszerűsített vállalkozói adó alcím előirányzata, a 2 . cím, 1 . Általános forgalmi
adó alcím előiránvzata és a 3 . cím, 1 . Személyi *övedelemadó alcím előirányzata egvüttesen
legalább 2 861 938,7 millió forintban teljesül .

2. A törvényjavaslat 30 . §-ának a következő új (6) bekezdéssel való kiegészítését javaslom:

(6) A Költségvetési tv . 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(3)Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat
teliesül az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának
legfeljebb az év közben kifizetett iutalom-előleg össze ével csökkentett részét lehet az APEH
rendelkezésére bocsátani .

3. A törvényjavaslat 30. §-ának a következő új (7) bekezdéssel való kiegészítését javasolom :

(7) A Költségvetési tv . 47. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel :

(4) A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában
fizethető .

Bizottsági módosító javaslat!
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4 . A törvényjavaslat 30 . §-a (5) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

„([5]8) A Költségvetési tv . 48 . §-a[ának (1) bekezdése] helyébe a következő rendelkezés lép :

[(1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6 . Vám- és Pénzügyőrség cím, 1 . Személyi
juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 4843,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő
járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1549,8 millió forinttal túlléphető, a
pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a

a) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó és 3 .
Regisztrációs adó alcímek előirányzata legalább 101,3 % -ban, továbbá

b) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet 7. cím, 2. Vámbeszedési költségek
megtérítése alcím előirányzata legalább 102 % -ban, vagy

c) az a)-b) pontban említett előirányzatok együttesen legalább 101,4%-ban teljesülnek.]

(1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6 . Vám- és Pénzügyőrség cím, 1 Személyi juttatások
kiemelt előirányzata legfeljebb 4843 millió forinttal, a Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirán zata le fel'ebb 1549 8 millió forinttal túllé hető a enzü miniszter álalt me határozott
feltételek teljesülése esetén, és ha a

a.) XLII. A központi költségvetés fő bevételeí felezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó és 3 . Regisztrációs
adó alcímek előirányzata legalább 728 543,8 millió forintban, továbbá

b.) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 7. cím, 2. Vámbeszedési költségek
megtérítése alcím előirányzata legalább 8976 millió forintban vagy

-b ontban említett előirán zatok

	

' ttesen le alább 738 186 2 millió forintbana
teljesülnek .

(2) A Pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés
szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben az általa
me határozott feltételek és az 1 bekezdés a és b ont'ában va a c ont'ában me 'elölt
előirányzatoknak a Pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek .

Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven
felül teljesülő előirányzatok összegét .

(3) Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdés a) és b) vagy az (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás
és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatnak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg
összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani ."

(4) A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában
fizethető .



Indokolás

A módosítás szerint az érdekeltségi jutalom még hátralévő részének kifizetésére csak akkor
kerülhet sor, ha év végéig teljesülnek az előírt bevételek . Tekintettel arra, hogy a PM szeptemberi
prognózisa szerint a bevételek alacsonyabb szinten várhatóak a törvényi előirányzatnál, az
érdekeltségi feltételek módosítása is indokolttá vált annak érdekében, hogy ne érje hátrány a
bevételbeszedő szerveket. A teljesülési határidő módosítása a dolgozók érdekeltségének az év
végéig történő fenntartása miatt indokolt .

Budapest, 2005 . 10. 12 .

V ga Mihály

a bizottság elnöke
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