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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 .

A Javaslat a következő új 16 . számú melléklettel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi
16. számú melléklet számozása 17 . számú mellékletre változik :

„Az Art. 3 . számú melléklete G)15 . pontjának b) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[5. Az elsőfokú építésügyi hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység
megkezdésével kapcsolatban bejelentett adatok közül az alábbi tartalommal adatot
szolgáltat az állami adóhatóságnak .-]

„b) a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító
száma, kivitelezési jogosultsázának (vállalkozói engedély, cégbírósázi bejegyzés)
külön jogszabály szerinti igazolása.""

Bizottsági módosító javaslat



-2-

INDOKOLÁS

Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatással összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2005 . évi LXXVI. törvény az építőipar
területén a feketegazdaság visszaszorítása érdekében az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII . törvény (a továbbiakban. Étv.)
58. §-át - egyebek mellett - kiegészítette az építtető első fokú építésügyi hatósághoz
történő, kivitelezőre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségével . Az építésügyi
hatóság az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art .) . 3 .
számú mellékletének G) pontja 5 . alpontja szerint az építtető által szolgáltatott
adatok közül az építési helyszínre és a kivitelezőre vonatkozó adatokat az állami
adóhatósághoz továbbítja. Mivel az állami adóhatóság az adózókat adóazonosító
számon tartja nyilván, a Javaslat a hatósági adatszolgáltatás megkönnyítése
érdekében az adatszolgáltatás terjedelmét a kivitelező adóazonosító számára is
kiterjeszti .

Budapest, 2005 . október,,
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