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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 104. §-ában az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art .) 31 . § (2) bekezdése a következő 25 . és 26 . pontokkal egészül ki :

, .25 . a munkaadói-, a munkavállalói-, a vállalkozói járulék alapjáról és összegéről,

26. a tárjzyhónaptól eltérő időtartamról, amelyre tekintettel a tárgyhónapban
munkaadói-, munkavállalói-, vállalkozói járulékalapot képező jövedelem kifizetésére
került sor, illetőleg az ezen időtartamra vonatkozó munkaadói-, munkavállalói-,
vállalkozói járulék alapjáról és összegéről ."

2. A Javaslat 105 . § (1) bekezdésében az Art . 52. § (7) bekezdése a következőképpen
módosul :

„(7) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási
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Főigazgatóság (a továbbiakban : ONYF) igazgatási szervei, a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete (a továbbiakban : PSZÁF), továbbá a menekültügyi hatóság (a
továbbiakban: igazgatási szervek) részére az adóval összefüggő adatról, tényről,
körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a
folyósítás jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges . Az állami adóhatóság a (4)

bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek által nyugdíjjogosultsághoz,
nyugdíj-megállapításához - a 31 . § (2) bekezdése [1-24 . pontjai] szerinti
részletezettségnek megfelelően - bevallott adatok közül a bevallásra előírt határidőt
követő harmadik hónap utolsó napjáig hivatalból átadja

a) az 1-7 ., 9-15 . és 23-24 . pontok adatait az ONYF,
b) a magán-nyugdíjpénztári tagok tekintetében az 1-7 . és 9-15 . pontok adatait a

PSZÁF részére, illetőleg
c) az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzése céljára az 1-6 ., 8-10 ., 12-14 .,

16 . és 23 . pontokban meghatározott adatokat az OEP részére .
Az igazgatási szerv az adóhatóság megkeresésére az általa kezelt adatról tájékoztatást

ad, ha az ellenőrzéshez vagy az adóigazgatási eljáráshoz szükséges ."

INDOKOLÁS

A munkanélküli járadék, illetőleg a vállalkozói járadék összegét a munkavállalói
(munkaadói) járulék, illetve a vállalkozói járulék alapját képező jövedelem összegének
alapulvételével kell kiszámítani . A járulék befizetéséről, valamint a járadék alapját
képező naptári év jövedelméről az állami adóhatóság - egyéni vállalkozó esetében a
bevallás, társas vállalkozó esetében a társas vállalkozás adatszolgáltatása alapján -
igazolást állít ki . Az állami adóhatóság az igazolás kiállításához szükséges személyre
szóló adatokhoz az adózás rendjéről szóló törvény 31 . §-ának (2) bekezdése szerinti
bevallásban teljesített adatszolgáltatás alapján jut .

A hivatkozott bekezdés ennek megfelelően két új ponttal egészül ki, ezzel
összefúggésben módosítani szükséges az Art . 52. § (7) bekezdésében a belső
hivatkozást .

Budapest, 2005. október,, .
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