
Költségvetési és pénzügyi bizottság

Dr. Szili Katalin asszony,
az Országgyűlés elnöke részére

Budapest_

T/17548/

Tisztelt Elnök Asszony!

A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-
árak (2) bekezdése alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
T/17548. számú törvén}javaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot

nyújtja be :

1 . A Javaslat 3 . §-a (2) bekezdésének felvezető szövege a következők szerint
módosul :

„A közterhek e törvény szerinti megfizetését a (3) bekezdésben említett foglalkozású
magánszemély azon bevételére választhatja, amely az adóévben a Magyar Köztársaság
törvényes fizetőeszközében történő kifizetéssel (folyósítással)"

2 . A Javaslat 3 . §-a (5) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul :

„ a) amelyet az adóévben az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (a
továbbiakban: eva) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet (is) folytató
magánszemélynek az eva alapjába tartozó bevételként kell figyelembe vennie[ ;1 , azzal,
hogy a (2) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható az eva hatálya alá tartozó egyéni
vállalkozót a (2) bekezdésba)pontjában említett vállalkozói szerződés alapján
megillető bevételre, amelyet az eva alapjába tartozó bevételként kell figyelembe
vennie."

3. A Javaslat 13 . §-ának (9) bekezdése a következők szerint módosul :

„(9) A kifizetőt és a magánszemélyt az ekho alapját képező bevétellel
összefizggésben az e törvényben szabályozott kötelezettségeken túlmenően - ide nem
értve az Eho .-nak a tételes egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseit,
valamint a kifizető e törvényben szabályozott kötelezettségei megsértésével összefúggő,
az Art. szerint kiszabható mulasztási bírságot = egyéb adóval és más közteherrel
összefüggő fizetési kötelezettség nem terheli ."

-Ággyűlés HivatalaZ'm.
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INDOKOLÁS

1 . Az ekho kizárólag a pénzben megszerzett vagyoni értékre alkalmazható, ezért a
rendelkezésben szükséges az erre történő utalás .

2. Az egyéni vállalkozónak az evás számla ellenében kapott bevételére az ekho
választását - a kétszeres adóztatás elkerülése érdekében - szükséges kizárni .

3 . A javasolt módosítás arra irányul, hogy az Ekho törvény szerinti
adókötelezettségeinek megsértése esetén kiszabható mulasztási bírság alól a kifizető ne
mentesüljön, azonban az is egyértelművé váljék, hogy egyéb fizetési kötelezettség az
ekhoval összefüggésben nem terheli .

Budapest, 2005 . október
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