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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 179 . §-a a következőképpen módosul :

„179. § Az Artmód . 8 . § (1) bekezdése, [valamint] a 13 . § (3) bekezdése , valamint az
54. ~ (2) bekezdése nem lép hatályba ."

2. A Javaslat a következő új 180-181 . §-okkal egészül ki :

,,180. ~ A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003 . évi LXXXVI. törvény 6 . (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az előleg összegét a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, a tárgyév
hetedik hónapja 20. napjáig bevallia és az állami adóhatóság által vezetett számlára
ezzel ezyidejűleg megfizeti.""

181 . § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII .
törvény 58 . ~ (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(7) A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési
tevékenység, illetve külön jogszabályban meghatározott építőipari kivitelezési
tevékenység megkezdésével összefüggésben az építtető a következő személyes adatok
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szolgáltatására köteles az építési (létesítési) engedély kiadására hatáskörrel rendelkező
elsőfokú építésügyi hatósághoz .)

.,c} a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma,
kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön
jogszabály szerinti igazolása, továbbá'"'

INDOKOLÁS

Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény 2006 . április 1-jétől bevezeti az
állami adóhatósághoz teljesítendő befizetések tekintetében a kötelezettségcsoportos
befizetési rendet . Ezzel összefüggésben a befizetési jogcímek azonosíthatósága, a
befizetés jogosultak közötti feloszthatósága érdekében minden befizetés mellé bevallási
kötelezettséget kell rendelni . A módosítás e rendezőelv érvényre juttatása érdekében
bevallási kötelezettséget ír elő a szakképzési hozzájárulás előleg fizetési
kötelezettséghez kapcsolva.

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 mellet-
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 .
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