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Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága a Házszabály 94 . § (1)
bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/17547 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

1 . A Javaslat 174. § (1) bekezdése a következőképpen módosul :

„174. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art . 22 . ~ (1) bekezdés e)
pontjában „-az egyszerűsített vállalkozói adó alanyok kivételével -„ szövegrész, 143 . §
(1) bekezdésében az ,,, adómérséklés" szövegrész, 144. §-ában a „47. §-ának"
szövegrész, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XXXIV törvény
33 .'(2) bekezdése hatályát veszti ."

2. A Javaslat 174. § (2) bekezdése a következőképpen módosul :

„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art . 85/A. § (4) bekezdés második
mondatában az „utólagos adómegállapítás keretében történt megállapításának"
szövegrész helyébe az „utólagos, illetőleg soron kívüli adómegállapítás keretében
történt megállapításának" szövegrész, 89. § (1) bekezdésének d) pontjában a „végzése"
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szövegrész helyébe ..határozata" szövegrész, a 92 . § (5) bekezdésében a
.felülellenőrzést' szövegrész helyébe .,ismételt ellenőrzést'" szövegrész, a 116. & (2)
bekezdésébena„másodfokú adóhatósán"szövegrész helyébe„felettes adóhatósán"
szövegrész, 124/A. § (2) bekezdésének utolsó mondatában a .,visszatartásról rendelkező
határozat" szövegrész helyébe a „visszatartásról rendelkező végzés" szövegrész, a
,költségekről rendelkező határozat' szövegrész helyébe „költségekről rendelkező
végzés" szövegrész, a 165 . § (3) bekezdésében az ;,Utólagos adóellenőrzés során
megállapított adóhiány" szövegrész helyébe „Az adóhiány" szövegrész , a 7 . számú
mellékletének 3. pont] ábana „hitelesen magvarra fordított okiratban"szövegrész
helyébe..hitelt érdemlően"szövegrész lép."

3 . A Javaslat 174 . §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a (4)-
(6) bekezdések számozása (5)-(7) bekezdésekre változik :

	(4) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallási, adófizetési, adóelőleg-
fizetési, adatszolgáltatási kötelezettségét a 2006. január l-jét követően hatályos
szabályok szerint teljesíti ."

INDOKOLÁS

Az Európai Uniónak az egyszerűsített vállalkozói adóval kapcsolatos álláspontja szerint
nem lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni azokkal az eva alanyokkal szemben,
akik nemcsak a Magyar Köztársaság területén végeznek tevékenységet . Ezzel
összefüggésben indokolt hatályon kívül helyezni az Art . 22. § (1) bekezdés e) pontjában
az eva alanyokra vonatkozó megszorító kivételt .

A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerint a pénznyerő automata után
megfizetett adót más adókötelezettségre nem lehet elszámolni, ugyanakkor az adózás
rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (a továbbiakban : Art.) által bevezetendő
kötelezettségcsoportos befizetési rendhez kapcsolódó elszámolási szabály alapján, ha a
kötelezettségcsoportonként teljesített befizetés az adózó adott kötelezettségcsoportba
tartozó valamennyi kötelezettségére nem nyújt fedezetet, a befizetést az esedékesség
sorrendjében, azonos esedékességű tartozások (kötelezettségek) esetén a tartozások
(kötelezettségek) arányában kell elszámolni . Minthogy a játékadó a központi
költségvetés bevétele, nem indokolt a beszámítást tiltó rendelkezést fenntartani, amely
egyébként az új fizetési rendszer működésével összeegyeztethetetlen lenne .

Az Art. felülellenőrzést szabályozó rendelkezései szerint a felülellenőrzés keretében
lefolytatandó vizsgálatot a másodfokú adóhatóság alkalmazásában álló adóellenőr
végezheti . Az adóhatóságok szervezeti felépítése, illetőleg az egyes szervezeti egységek
feladatai azonban eltérőek, ezért célszerűbb az ellenőrzési jogosultság meghatározásánál
gyűjtőfogalomként a felettes adóhatóság megnevezést használni . Ezzel a felülellenőrzés
célja - miszerint a felettes szerv vizsgálja felül ismételten a korábbi, ellenőrzéssel már
lezárt időszakot - nem sérülne, ugyanakkor elkerülhetők lennének a jövőben az
adóhatóságok esetleges belső szervezeti átalakítása következtében felmerülő
törvénymódosítási igények.



Az Art. 7 . számú melléklete határozza meg a megtakarításokból származó
jövedelmekkel kapcsolatos, a tagállamok közötti információcsere, illetőleg az ehhez
kapcsolódó adatszolgáltatás megvalósítása és működtetése érdekében szükséges
rendelkezéseket. A melléklet 3 . pontja szerint mentesül az adóhatóság felé teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettség alól az erre kötelezett, ha az adatszolgáltatással érintett
hitelesen magyarra fordított okirattal igazolja, hogy jogi személy, vagy az illetősége
szerinti tagállamban a társasági adó alanya vagy európai befektetési alapként működik,
illetve az illetősége szerinti tagállam hatósága által kiállított igazolás alapján ilyen
alapnak minősül. Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás teljesítése a kötelezett
felelőssége, ugyanakkor egy igazolás hitelességének nem feltétele, a tartalmának
megismeréséhez pedig sokszor szükségtelen és pusztán indokolatlan költséget okoz a
hiteles fordítás, ezért elegendő, ha a törvény az adatok hitelt érdemlő igazolását követeli
meg .

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókra vonatkozóan az Art., a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 . évi LXXXVI .
törvény, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló 2004 . évi CII .
törvény, illetőleg a Kutatási és Téchnológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC .
törvény sajátos átmeneti szabályt ír elő, mely szerint a naptári évtől eltérő üzleti évet
választó adózók adókötelezettségeiket az üzleti év első napján hatályos szabályok
szerint teljesítik. Tekintettel arra, hogy a kifizetőkre és a munkáltatókra vonatkozó havi
bevallási kötelezettségre, a kötelezettségcsoportos befizetési rendre, illetőleg a bevallás
benyújtásának módjára vonatkozó rendelkezések - a rendszer működtethetősége
szempontjából - valamennyi adózóra vonatkozóan az adott rendelkezésre meghatározott
hatályba lépéstől kezdődően egyszerre kell, hogy érvényesüljenek, a módosító indítvány
speciális átmeneti szabály előírásával biztosítja a naptári évtől eltérő üzleti évet választó
adózók esetében is az új szabályok alkalmazhatóságát .

Budapest, 2005 . október,,
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