
Az Országgyűlés Pénzügyi és költségvetési
bizottsága

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

i ah

Irománysí. .árrr.T[4 -S -/422

Érkezett : 2005 OKT 19.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és

egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/l7547 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

nyújtjuk be .

1 . A törvényjavaslat 163 . §- a a következők szerint módosul :

„163 . § (1) E törvény kihirdetésének napján

Az egvszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) az alábbi
preambulummal egészül ki :

,.Az Országgyűlés az egyszerűsített adómegállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében
azon kisvállalkozások számára, amelyeknél az általános szabályok szerint történő adóztatás
tevékenységük jellege miatt nehézségekbe ütközne, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból
eredő szempontok érvényesítése céljából a következő törvényt alkotja :"

(2) E törvény kihirdetését követő 5 . napon

1 . az Eva tv. 2 . § (2) bekezdésének e) pontjában az „a szövetkezet" szövegrész helyébe az „a

szövetkezet és a lakásszövetkezet " szövegrész, és h) pontjában az „ az ügyvédi iroda " szövegrész helyébe
az „ az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda " szövegrész,

2. az Eva tv. 4. § (2) bekezdésében az „A korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az

erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, és a szabadalmi ügyvivői iroda"
szövegrész helyébe az .,A korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az

erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és a
közjegyzői iroda " szövegrész,

3 . az Eva tv. 10 . § (3) bekezdésében az „Az adóalany december 20-áig az erre a célra rendszeresített

nyomtatványon jelentheti be az állami adóhatóságnak, hogy a következő adóévben adókötelezettségeit
már nem az adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni . " szövegrész helyébe az „Az
adóalany december 20-áig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelentheti be az állami
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adóhatóságnak. hogy a következő adóérben adókötelezettségeit már nem az adóalanyra vonatkozó
rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, azzal, hogy e bejelentését az adózó az említett időpontig írásban
visszavonhatja. " szövegrész

lém.

(3) E törvény hatálybalépésének napján

[4.11 . az Eva tv. 11 . § (3) bekezdésének a) pontjában az „az adóalanyiság megszűnését követő 45.
nap; " szövegrész helyébe az „ az adóalanyiság megszűnését követő 30 . nap ; " szövegrész,

[5.12 . az Eva tv. 11 . § (4) bekezdésében az „Az adóalany az adóév első három negyedévére
negyedévenként az adóelőleget megállapítja, valamint az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget az
adóévre vonatkozó bevallásában bevallja. " szövegrész helyébe az „Az adóalany az adóév első három
negyedévére negyedévenként az adóelőleget megállapítja és bevallja . Azegyéni vállalkozó adóalanynak a
bevallásában az adatokat forintban kell feltüntetnie, a fogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság bevallásában az adatokat az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően
szerepelteti. " szövegrész,

[6.13 . az Eva tv. 12. § (4) bekezdésében az „- az adóévben már megflzetett adóelőlegek
beszámításával -" szövegrész helyébe az „- az adóévben már bevallott adóelőlegek beszámításával -"
szövegrész,

[7.14 . az Eva tv. 17. § (5) bekezdésében az „Az egyéni vállalkozó adóalany - a (3) bekezdésben
foglaltaktól függetlenül - a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény 491B.'-ának (11) és
(14) bekezdését, vagy 13. számú mellékletének 14. pontját alkalmazza, ha az e törvény szerinti
adóalanyiság bejelentésének adóévében vagy azt megelőzően igénybe vette a kisvállalkozói kedvezményt,
illetve kisvállalkozások adókedvezményét. " szövegrész helyébe az „Az egyéni vállalkozó adóalany - a (3)
bekezdésben foglaltaktól függetlenül - a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény 49/B.
§-ának (5), (11), (14) és (16) bekezdését, vagy 13. számú mellékletének 14. pontját alkalmazza, ha az e
törvény szerinti adóalanyiság bejelentésének adóévében vagy azt megelőzően a 49/B. ' (6) bekezdés g)
pontja szerinti kedvezményt, a kisvállalkozói kedvezményt, illetve a kisvállalkozások adókedvezményét
vette igénybe, vagy fejlesztési tartalékot képzett . " szövegrész,

[8. az Eva tv. 17. § (7) bekezdésében az „a változás bejelentésével" szövegrész helyébe az „az
adóévre vonatkozó eva bevallás benyújtásával" szövegrész,

9.15 . az Eva tv. 19. § (1) bekezdésében az „Az adózó azonban - választása szerint - nem alkalmazza a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao.) 16.' (1)
bekezdése c) pontjának cjJ alpontjában foglaltakat, ha adóalanyisága időszaka alatt a Tao . 8. §-a (1)
bekezdésének u) pontja rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti
eredmény növelésének kötelezettsége . " szövegrész helyébe az „Az adózó azonban - választása szerint -
nem alkalmazza a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi_ LXXXI törvény (a továbbiakban :
Tao.) 16 ' -a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, ha az adóalanyisága időszaka alatt a rendelkezés
megfelelő alkalmazásával nem terhelné adófizetési kötelezettség, valamint a 16 . ' (1) bekezdése c)
pontjának cjJ, ch) alpontjában foglaltakat, ha adóalanyisága időszaka alatt a Tao. 8. § (1) bekezdése u)
és v) pontjai rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény
növelésének kötelezettsége.Azaz adózó. aki e bekezdés szerinti lehetőséggel élt, de a feltételeknek nem
felel meg, a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó eseményt követő első eva bevallásában
vallja be."

szövegrész [,

„10. az Eva tv . 22. § (8) bekezdésében az „az eva bevallása részeként vallja be" szövegrész helyébe
az „havi bontásban, az adózás rendjéről szóló törvény 31 . g-ának (2) bekezdésében meghatározott
adattartalommal az adóév első három negyedévéről benyújtott adóelőlegre vonatkozó bevallásában, a
negyedik negyedévre megállapított járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást az éves adóbevallása
részeként vallja be, továbbá az adóalany, aki a 19. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élt, de a
feltételeknek nem felel meg, a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó eseményt követő
első eva bevallásában vallja be . " szövegrész,"]



lép [, azzal, hol , e bekezdés 1 ., 2., és 3 . pontjainak rendelkezései a kihirdetés napján lépnek
hatályba] .

(4) E törvény kihirdetését követő 5. napon
1 . Az Eva tv .) 2.$ (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(3) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet

megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben/

..c)az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem volt kötelezett a különbözet szerinti
adózásra, vagy az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különösadózási szabályok alkalmazására ;
nem értékesített az általános forgalmi adóról szóló törvény 10 . számú melléklete szerintiterméket;"

2. Az Eva tv . 2. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(5) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany,hal

„d) az adóévben nem értékesít az általános forgalmi adóról szóló törvény 10 . számú mellékleteszerinti
terméket;"

(5) E törvény hatálybalépésének napján

1 . Az Eva tv . 3 . $-ának (1) bekezdésének i) pontja hatályát veszti .

2. Az Eva tv . 13 . $-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4)A számlában, egyszerűsített számlában az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az adott
termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra meghatározott adómértéknek megfelelő általános forgalmi
adót kell áthárítani . Az általános forgalmi adóról szóló törvény területi hatályán kívüli, illetve az általános
forgalmi adóról szóló törvény szerinti adómentes termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kibocsátott
bizonylaton az adóalany az , .Áfa-törvény területi hatályán kívüli", illetve a „Mentes az adó alól kifejezést
tünteti fel."

3. Az Eva tv . 16 . $-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az adóalany e törvény szerinti adókötelezettségén túl köteles
a) a termékimport,

b) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint Közösségen belülről történő
termékbeszerzésnek minősülő beszerzés, valamint

c) az általános forgalmi adóról szóló törvény 40 . $-ának (11) bekezdésében foglaltak fennállása

esetén az általános forgalmi adót megfizetni .
Az adóalany a Közösség másik tagállamából történő beszerzései tekintetébenaz általános forgalmi

adóról szóló törvény 7/A .§ (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott személyekkel. szervezetekkel
esik egy tekintet alá ."

4. Az Eva tv . 22. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

. .(8)Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a Tbi . 29/A .
§-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott járulékalap után fizetendőjárulékot és az egészségügyi
hozzájárulást havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az adózás rendjéről szóló
törvény 31 . §-ának (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgyhónapot követő hónap l2-éig
vallja be. A Tbi . 29. $-ának (6) bekezdésében említett egyéni vállalkozó a Tbj . 29/A. $-ának (4)
bekezdésében meghatározott járulékalapután fizetendő járulékot és az egészségügyi hozzájárulást
negyedévente, a negyedévet követő hónap 12 . napjáig fizeti meg és az adózás rendjérőlszóló törvény 31 .
$-ának (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgynegyedév utolsó hónapjának
kötelezettségeként vallja be . A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a baleseti járulékot az
eva adóalap 10 százaléka után évente, az adóévet követő hó 12 . napjáig fizeti meg és az éves eva



bevallásában vallja be .-

2. A törvényjavaslat 14 . számú melléklete 2.Pontként a következő rendelkezéssel egészül ki,
egyidejűleg az eredeti rendelkezés 1 . pontra változik :

. .2 . Art . 1 . számú melléklet I./B)/3./e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

..e) A közösségi adószámmal rendelkező általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő adófizetésre
kötelezett jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi
adómentességet választó adóalany, a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállást választó
adóalany, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az Európai Unió más tagállamában
illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzése utáni általános forgalmi adót az adófizetési
kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig vallja be és fizeti meg . Az adózó negyedévenként, a
negyedévet követő hó 20. napjáig az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon
összesítő nyilatkozatot tesz az eladó közösségi adószámáról és a termékbeszerzés általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéről. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, ha az Európai Unió más
tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket értékesít, negyedévenként, a negyedévet követő hó
20. napjáig az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványonösszesítő nyilatkozatot
tesz a vevő közösségi adószámáról, valamint a termékértékesítés általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéről. Nem kell bevallást, illetve nyilatkozatot tenni arról a hónapról, illetőleg negyedévről,
amelyben az adózó az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól nem szerzett be
terméket, illetőleg az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket nem
értékesített ."

Indokolás

A módosítások döntő többsége az Európai Uniónak az egyszerűsített vállalkozói adóval kapcsolatos azon
álláspontjával függ össze, amely szerint nem lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni azokkal
szemben, akik nemcsak a Magyar Köztársaság területén végeznek tevékenységet . Az Eva tv.
módosításával a közösségi adószám használat mellett lehet evát választani .

Az eva alany egyéni vállalkozó járulékfizetési és -bevallási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket
indokolt összhangba hozni az adózás rendjéről szóló törvény és a Tbj . előírásaival .

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a baleseti járulékot forintban fizeti meg és az eva
bevallásában feltünteti . Az eva bevalláson az adatok korábban ezer forintban szerepeltek, a javaslat az
egyéni vállalkozó tekintetében az új előírással való összhangot teremti meg .

Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása az Eva tv-ben szereplő javaslattal függ össze, amely szerint
az eva adóalany is rendelkezhet közösségi adószámmal . Amennyiben az eva alany az Európai Közösség
más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal közösségi kereskedelmi kapcsolatot létesít
(termékbeszerzés, termékértékesítés) akkor erről bevallást és összesítő nyilatkozatot kell benyújtania .

Budapest 2005 . október,

Varga Mihály

elnök
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