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Bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága a Házszabály 94. § (1)
bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2006 évi
költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat)
a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

1 . A Javaslat a következő alcímekkel és 122-139 . §-okkal egészül ki :

„Az adózás rendjéről szóló törvény eizves rendelkezéseinek alkalmazásáról és
módosításáról

122. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCIL törvény (a továbbiakban :
Art.) 31 . § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezést-a soron kívüli
adatszolgáltatásra kötelezettek kivételével - 2006. ne2vedik hónapfától kell
alkalmazni .
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(2) Az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg
adatszolgáltatási kötelezettséget 2006 . negyedik hónapjától
a) a 2005. december 31-ei állapot szerinti 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel

rendelkező adózó,
b) az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Pest megyei és fővárosi

kiemelt adózók igazgatósága látja el,
c az Art. 1 . számú melléklet UA/3.

	

ont a szerinti havonta illetőle
negyedévenként bevallásra kötelezett,

ideértve minden esetben az előzőekben meghatározott naptári évtől eltérő üzleti
évet választó adózókat is, 2006 . január 1 . és 2006. április 30. között az
okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a közigazgatási hatósági eliázás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény (a továbbiakban :
Ket.) 172 . § j) pontja szerinti Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
igénybevételével elektronikus úton teljesíti . Az adózó a regisztrációt követő 8
napon belül e kötelezettsége teljesítéséről bejelentést tesz az állami adóhatósághoz .
A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art .-ben
meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással
rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már
regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás
keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a
képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát . A regisztráció 2006 .
február 1-től elvégezhető elektronikusan is az APEH által korábban rendelkezésre
bocsátott elektronikus aláírás igénybevételével a Kormányzati Portálon keresztül .

(3) 2006 . január 1 . és 2006 . április 30 . között az adózó állandó meghatalmazással
vagy megbízással rendelkező képviselője is regisztráltathatja magát annak
érdekében, hogy az Art . 31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és
adatszolgáltatási kötelezettséget önként választó megbízója nevében 2006 . negyedik
hónapjától elektronikus úton_ a külön jogszabályban meghatározott módon és
technikai feltételekkel teljesíthesse . A kötelezettség teljesítését választó adózó
regisztrációs kötelezettsége teljesítésének minősül, ha az Art . 31 . § (2) bekezdésében
meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére állandó
meghatalmazást vagy megbízást ad, és az állandó meghatalmazással vagy
megbízással rendelkező képviselője a meghatalmazás vagy megbízás keltét követő 8
napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa képviselt adózó nevét,
elnevezését és adóazonosító számát. Az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott
bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza .

(4) A(2)-(3)bekezdésben nem említett adózó 2007. január 1-jétől az Art. 31 . § (2)
bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget
elektronikus úton előzetes regisztráció alapján a külön jogszabályban meghatározott
módon és technikai feltételekkel teljesíti ._

(5) A (2)-(3) bekezdésben nem említett, az Art . 31 . § (2) bekezdésében
meghatározott bevallás benyújtására 2007 . január1-jétőlköteles adózók 2006 .
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negyedikhónapjától kezdődően az állami adóhatóság értesítése alapján az
okmányirodánál regisztráltatják magukat a Ket . 172. § j) pontja szerinti Központi
Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító
megszerzése érdekében, és a regisztrációt követően e kötelezettsége teljesítéséről 8
napon belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz . A regisztrációs kötelezettség
teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art .-ben meghatározott szabályok szerinti
állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és
a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által
adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti
az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és
adóazonosító számát .

(6) Az(1)-(5) bekezdésekben megjelölt kötelezettségek elektronikus teljesítése
érdekében az okmányirodák előzetes időpontfoglalás alapján a képviseleti jogkörben
eljáró természetes személyek-Ket. 160. § (5) bek. szerinti-regisztrációját teljes
nyitvatartási időben soron kívül végzik .
(7) Az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006 .

negyedik hónapjától kötelezett, illetőleg az azt választó adózó az első bevallás
benyújtásával egy időben az Art . 31 . § (2) bekezdése szerinti bevallással nem
érintett hónapokról, az Art . 31 . § (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal
elektronikus úton összesített adatszolgáltatást teljesít . A kötelezettséget választó
adózó, az adatszolgáltatással egy időben az Art . 31 . § (2) bekezdésben
meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi bontásban bevallást teljesít .

(8) A(2)-(3)bekezdésben nem említett adózó a 2006 . évről 2007. január 31-éig az
Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi
bontásban bevallást, valamint összesített adatszolgáltatást teljesít az állami
adóhatóság részére .
(9) Az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására év közben

kötelezett- ideértve a 2006. január 1-i6t követően tevékenységét megszüntető
adózót is-,illetőleg e kötelezettséget választó adózó 2006 . április 30-át megelőzően
adóbevallásait, adatszolgáltatásait -a benyújtás módját illetően-a 2005. december
31-én hatályos rá vonatkozó szabályok szerint teljesíti .

(10) Az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006 .
negyedik hónapjától kötelezett, illetőleg az azt választó adózó 2006. negyedik
hónapjától valamennyi bevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét
elektronikus úton teljesíti, függetlenül attól, hogy az mely időszakra vonatkozik .

(11) A(2)-(3)bekezdésben nem említett adózó a 2006. évben esedékes bevallásait
- a bevallás módját illetően - a 2005 . december 31-én hatályos szabályok szerint
teljesíti, 2007. január1-jétőlvalamennyi bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettségét, ideértve a 2006 . évre vonatkozó, de 2007-ben teljesítendő bevallási
és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti .
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(12) A 2005 . december 31-én az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét
az Art.-ben előírt kötelezettséjze alapján elektronikus úton teljesítő adózó, ha az Art .
31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik
hónapjától nem kötelezett és azt nem választja, a 2006. évben bevallási
kötelezettséjzét papíralapú nyomtatványon, 2005-ről 2006-ban adatszolgáltatási
kötelezettségét elektronikus úton teljesíti ;

13 A 2006 . *anuár 1-'ét követően tevékenvséjzét megszüntető adózó az Art . 31 . §
(2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a soron kívüli bevallásával
eizyidejűle	soron kívüli összesített adatszolgáltatást teljesít az állami
adóhatósághoz.

123. § Az Art. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Mentesül a mulasztási bírság alól az adózó állandó meghatalmazottig vagy
megbízottja, ha bizonyítja, hogy a bevallás tartalma az ő érdekkörén kívül eső okból
hibás vagy hiányos."

124. § Az Art. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5)A 31 . § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleiz adatszolgáltatás benyújtására
kötelezett adózó az adószám me szerzését követően 8 na on belül köteles az
okmányirodánál regisztráltatni mayát a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
használatának biztosítása érdekében, és erről a reizisztrácíót követő 8 napon belül
be'elentést tesz az állami adóhatóséhoz.-Ha az adózó állandó me hatalmazással
vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti
adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy
megbízott a mezbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a
képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát ."

125. § (1) Az Art . 52. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés
1	

[Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban : OEP) és az Országos Nyugdíj-
biztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) igazgatási szervei, 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 szerinti részletezettségnek megfelelően - bevallott adatok közül a
bevallásra előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó napjáig hivatalból átadja]

„a)az1-7.,9-15 . és 23-24 . pontok adatait az ONYF, ide nem értve a fegyveres
erők, a rendvédelmi szervek, valamint a pofári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos állományú tagjaira vonatkozó adatokat,"

(2) Az Art. 52. §-a a következő új (15) bekezdéssel egészül ki :
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„(15) AzállamiadóhatóságaKözponti ElektronikusSzolgáltatóRendszeren
keresztül történő elektronikus adókötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartja az
elektronikus úton adóbevallást és adatszolgáltatást teljesítő adózó nevében eljáró
magánszemély adóazonosító jelét ."

126. § Az Art. 172 . §-a következő új (17) bekezdéssel egészül ki :

„(17) A 31 . § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás
benyújtására kötelezett adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható,
ha regisztrációs kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti ."

127 . § Az Art. 175. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

„(13) Az elektronikus bevallás benyújtására nem kötelezett adózó bevallási és
adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóságnál a pénzügyminiszternek a
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és az informatikai és hírközlési
miniszterrel kiadott együttes rendeletében meghatározott módon és technikai
feltételekkel választása alapján elektronikus úton teljesítheti ."

128. § (1) Az e törvény Art .-t érintő módosításai-az Art. 172. § (17) bekezdését
me • á11a itó rendelkezése kivételével - 2006 . *anuár 2-án lé nek hatál ba .

(2) E törvénynek az Art . 172. § (17) bekezdését megállapító rendelkezése 2006 .
február 15-én lép hatályba .

(3) 2006. január2-ánaz Art. 9. § (7) bekezdésében a,vagv gépi adathordozón"
szövegrész, a 31. § (2) bekezdésének felvezető szövegében a ,vagy gépi
adathordozón"szövegrész, a 43 . § (5) bekezdésében,,,az állami adóhatóság más
kötelezettségcsoportra"szövegrész, a 175 . §(9)-(11)és (15) bekezdései, az 1 .
számú melléklet IB/2. pont második mondatában a,vaev gépi adathordozón"
szövegrész, és az utolsó mondat, a 3 . pontaa)pontjában ,,,elektronikus úton"
szövegrész,ab)pontjában az ,,,elektronikus úton"szövegrész,ac)pontjában az,,,
elektronikus úton vagy gépi adathordozón"szövegrész, a 4 . számú melléklet 4 .
ont*fiban a külön" szövegrész az adózás rendéről szóló 2003 . évi XCIL törvén

módosításáról szóló 2005 . évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Artmód.) 40 . § (6)
bekezdésében a„-a társasági adóbevallás és ~fizetés, valamint a hitelintézetek
különadójának bevallása és megfizetése kivételével -„szövegrész, a hitelintézetek
és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló 2004 . évi CII. törvény 5 . § (3)
bekezdésében az„elektronikus úton"szövegrész, valamint az adókról járulékokról,
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
szóló 2005 . évi CXIX . törvény 193 . § (4) bekezdése hatályát veszti .

(4) Az Art. 172. § (16) bekezdését az Art . 31 . § (2) bekezdésében meghatározott
bevallás benyújtására 2006 . negyedik hónapjától kötelezettek, valamint az azt
választók esetében 2006. október 1-jétől, más adózó esetében 2007 . július 1-létől
kell alkalmazni .
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129. § Az Artmód . 9. §-a, 10. § (2) bekezdése, 42 . §-a, illetőleg 43. §-a nem lép
hatályba .

A személyi jövedelemadóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek
alkalmazásáról

130. § Az adókról, iárulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005 .
évi CXIX. törvény a következő178/A.§-sal egészül ki :

„1781A.§ (1) Az Szia tv. 11 . §-a (2) bekezdésének e törvénnyel megállapított b)
pontjában, valamint a 49. §-a (17) bekezdésének e törvénnyel meQállUftott b)
pontjában említett egyéni vállalkozó az e pontokban foglalt rendelkezésektől
eltérően a 2006 . évre vonatkozó bevallási kötelezettségét az említett §-ok említett
bekezdéseinek e törvénnyel megállapított a) ponti aiban meghatározott rendelkezések
szerint teljesíti ."

(2) E § 2006 . január2-ánlép hatályba, rendelkezését ettől az időponttól kell
alkalmazni .

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek
alkalmazásáról

131. § Az adókról, iárulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005 .
évi CXIX. törvény a következő 181/A. §-sal egészül ki :

„181/A. § (1) Az Eva tv . 11 . § (4) bekezdésének az adóelőleg bevallására
vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006 . évre vonatkozó adóelőleg
bevallási kötelezettségét az Eva tv . 2005 . december 31-én hatályos rendelkezése
szerint teljesíti ."

(2) Az Eva tv . 16./A § (4) bekezdésének a szakképzési hozzájárulás bevallására
vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006 . évre vonatkozó szakképzési
hozzájárulás bevallási kötelezettségét az Eva tv . 2005. december 31-én hatályos
rendelkezése szerint teljesíti .

(3) Az Eva tv . 22. § (8) bekezdésének a járulék és az egészségügyi hozzájárulás
bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített vállalkozói adó
szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a 2006. évre vonatkozó
társadalombiztosítási járulékot, egészségbiztosítási iárulékot, nyugdíjiárulékot,
egészségügyi hozzájárulást és azFlt.468 . § (2) bekezdése szerinti vállalkozói
járulékot az Art. 31 . § (2) bekezdése szerinti adattartalommal, havi bontásban 2007 .
ianuár 31-éig vallja be .

(4) E § 2006 . ianuár2-ánlép hatályba, rendelkezését ettől az időponttól kell
alkalmazni .

A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék
bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról
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132. § A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a
nyugdíjjárulék bevallására az e törvény 122. §-ában foglalt rendelkezések
irányadóak .

A munkaadói-, munkavállalói-, vállalkozói járulék bevallására vonatkozó
rendelkezések alkalmazásáról

133. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 .
évi IV. törvén ben me határozott munkaadói- munkavállalói- és vállalkozói 'árulék
bevallására az e törvény 122 . §-ában foglalt rendelkezések irányadóak .

Az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezések
alkalmazásáról

134. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI. törvényben
meghatározott egészségügyi hozzájárulás bevallására az e törvény 122 . §-ában
foglalt rendelkezések irányadóak .

135. § Amennyiben az eva adózó egyéni vállalkozó 2007. évre vonatkozóan a
minimálbér összegénél magasabb járulékalapot választja a Tbj.29/A . § (3)
bekezdése alapján, az erre vonatkozó nyilatkozatát-az első ízben történő
nyilatkozatot kivéve- 2007. január 31-éig az Art. 31 . § (2) bekezdése szerinti
bevallásában nyújtja be az állami adóhatósághoz .

136. § Az egyházi személvek után fizetendő 2006 . évre vonatkozó ma án-
nyugdíjpénztári tagdíjat az egyház a Tbj . 26 . §-a (3) bekezdésének 2005 . december
31-éig hatályos rendelkezése szerint fizeti meg és vallja be .

137. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a pályakezdő fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004 . évi CXXIII. törvény módosításáról rendelkező 2005 .
évi LXXIII. törvény a következő 11 . §-sal egészül ki :

„11 . § A munkaadó a pályakezdő fiatal foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető
kedvezmény érvényesítése céljából 2006-ban a 10. § (4) bekezdésében
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére köteles, ha

a) 2005 . december 31-én nem tartozik a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel
rendelkező adózó közé,

b)adóztatatási feladatait nem a kiemelt adózók igazgatósága látja el,
c) nem kötelezett az Art . 1 . számú mellékletének I/A/3 . pontja szerint havi,

illetőleg negyedéves bevallásra,

d) nem választja az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott bevallási
kötelezettség teljesítését 2006 . áriplis 1-jétől kezdődően ."

138 . § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Artmód. 67 . §-ának (2)
bekezdése hel ébe a következő rendelkezés lé
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„(2) Az e törvény általmegállapított Tbj . 47 . §-ának (1) bekezdése szerinti
bevallást első alkalommal 2006 áprilisára vonatkozóan kell az állami adóhatósághoz
az Art. 31 . §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidőig teljesíteni. A 2005 . és
a 2006. évi adatokra vonatkozó adatszolgáltatást a Tbj . 47. §-a (1) bekezdésének,
valamint a Tny. 97-99. §-ának 2005 . december 31-éig hatályos rendelkezése szerint
2005-re vonatkozóan 2006 . április 30-ig, 2006-ra vonatkozóan 2007 . április 30-ig
kell a nyugdíjbiztosítási igazzatási szervekhez teljesíteni ."

139. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosításí
nyuzellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvénynek az Artmód . 66 . §-a által
megállapított 97. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lw:
„b) a 2007. január 1 . napját megelőző időtartamra vonatkozó visszamenőleges

adatokról, vazy az adatmódosításról, illetőleg"

2. A Javaslat a következő 24 . számú melléklettel egészül ki :
„Az Art. 8. számú mellékletének 7 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

-7 . Az adózó negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig
elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával általános forgalmiadó-
bevallást nyújt be . Az adózó elektronikus úton teljesítendő kötelezettségeit a
közízazgatási eljárásban használható elektronikus aláírások követelményeinek
me.Qfelelő elektronikus aláírással teljesíti . 9`

INDOKOLÁS

A 122-129. §-okhoz: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIL törvény (Art.) 2005 .
július 12-én kihirdetett, 2006 . január 1-jétől hatályba lépő módosításai megteremtik
a jogszabályi hátteret az egyéni adó- és járulék nyilvántartás kialakításához, melynek
célja a társadalombiztosítási ellátások jogosulatlan igénybevételének visszaszorítása .
E rendelkezések alapján minden kifizető és munkáltató, ideértve az egyéni
vállalkozót is, havonta elektronikus úton személyre lebontott adatok feltüntetésével
bevallást tesz az állami adóhatósághoz az adó- és/vagy társadalombiztosítási
kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel,
juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és a törvényben
meghatározott adatokról .

A bevallási rendszer mellett, illetőleg azzal összefüggésben az Art. módosítás 2006 .
április 1-jétől - adófizetési kötelezettség teljesítésének egyszerűsítése érdekében - a
befizetési rendszert is átalakította. Ennek megfelelően a befizetési kötelezettségek
összevonásra kerülnének, amely alapján a korábbi adónkénti fizetés helyett három
összevont, kötelezettség-csoportok szerint megnyitott és vezetett számlára kell az
állami adóhatósághoz teljesítendő adó- és járulékkötelezettségeket befizetni . Az
összevont befizetések könyvelhetősége, illetőleg a befizetési jogcímek
azonosíthatósága érdekében az Art. módosítás ugyanakkor a korábbiakhoz képest
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több - elektronikus úton teljesítendő - bevallási kötelezettséget írt elő, tekintettel
arra, hogy a jogosultak számára, az őket megillető összeg teljesítése csak így
biztosítható .

Az új bevallási rendszer bevezetéséhez, ezzel együtt a bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettségek nagy részének elektronikus úton történő teljesítéséhez a
Miniszterelnöki Hivatal Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerének, valamint
az állami adóhatóság informatikai rendszerének nagymértékű fejlesztése szükséges .
Tekintettel azonban arra, hogy a bevallások teljesítésének módját illetően egy
teljesen új rendszer megvalósításához mind az adózók, az adóhatóság, valamint a
regisztrációt végző okmányirodák számára hosszabb felkészülési idő biztosítása
indokolt, a jelenleg hatályos szabályok alapján előírt bevallási kötelezettségek
elektronikus úton történő teljesítése 2006 . január 1-jétől aránytalan terhet jentett
volna a kötelezettek részére . A technikai fejlesztések megteremetése érdekében ezért
a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus útra terelésének
elhalasztása vált indokolttá . A bevallások elektronikus úton teljesíthetősége
hiányában viszont a munkáltatókat és kifizetőket terhelő havi bevallási kötelezettség
teljesítése - tekintettel az abban feltüntetendő adatok mennyiségére - mind az
adózóknak, mind az adóhatóságnak óriási megterhelést jelentene, illetőleg a
kötelezettségcsoportokra teljesített befizetésekhez kapcsolódó bevallások
határidőben történő feldolgozása, ezáltal a pontos könyvelés és a különböző
jogosultakat (Alapok, központi költségvetés) megillető összegek felosztása és
teljesítése válna lehetetlenné .

A módosító indítvány ezért - igazodva a technikai háttér 2006-ban megvalósítandó
kiépítésének ütemezéséhez - az egyéni adó- és járuléknyilvántartás kialakításához
szükséges, a kifizetőknek, illetőleg a munkáltatóknak előírt havi bevallási
kötelezettséget, illetőleg ehhez szorosan kapcsolódva a bevallások elektronikus úton
történő teljesítésének kötelezettségét 2006-ban csak részlegesen, meghatározott
adózói csoportok számára írja elő kötelező jelleggel, a többi adózó számára pedig
fokozatos és folyamatos regisztrációt biztosít .

Ennek megfelelően az indítvány először 2006 . második negyedévétől kezdődően, és
csak a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó, azok az adózók,
amelyeknek (akiknek) adóztatási feladatait a kiemelt adózók igazgatósága látja el,
valamint a havi, illetőleg negyedéves bevallás benyújtására kötelezett adózó számára
(kb. 50 000 érintett) írja elő kötelező jelleggel a havi bevallási kötelezettség
teljesítését. Az e körbe tartozó adózó ezen időponttól kezdődően valamennyi
bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti .

E körön kívül eső adózók a 2006 . évben az állami adóhatóság értesítése alapján csak
regisztráltatják magukat az okmányirodánál a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus
Kormányzati Központ rendszerének igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító
megszerzése érdekében.

A havi bevallás benyújtására nem kötelezett adózók számára a módosító indítvány
választási lehetőséget biztosít arra, hogy 2006 . évben 2006 . április 30-áig



10

választhatják a havi bevallás önkéntes teljesítését, ha 2006 . január 1 . és 2006 . április
30. napja között az állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező
képviselőjük útján regisztráltatják magukat az okmányirodánál .

A havi bevallás benyújtására nem kötelezettek, illetőleg e kötelezettséget nem
választók csak 2007 . január 1-jétől teljesítik a havi bevallási kötelezettséget, de a
2006. évről 2007 . január 31-éig az Art. 31 . § (2) bekezdésében meghatározott
adattartalommal elektronikus úton adatszolgáltatást teljesítenek az állami adóhatóság
részére.

A bevallások elektronikus úton történő teljesítésének fokozatos bevezetése miatt az
indítvány a kötelezettségcsoportos befizetési rend bevezetését a hatálybalépés
mellőzésével szintén elhalasztja, mivel e fizetési és elszámolási rendszer - az egy
kötelezettségcsoportra teljesítendő befizetés jogosultak közötti azonnali
feloszthatóságának biztosítása érdekében - kizárólag a kifizetőket és munkáltatókat
havonta terhelő bevallások teljes körű bevezetése és kizárólag elektronikus úton
benyújtott bevallások esetén működhet .

A 130. §-hoz: A kötelezettségcsoportos adófizetési rendszer 2007-re halasztása a
személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében lehetővé
teszi a negyedéves gyakoriságú bevallási rendre való áttérés 2007-re halasztását. A
módosító indítvány ezt jogtechnikailag abban a formában biztosítja, hogy - a 2006-
tól hatályba lépő, az egyéni vállalkozó adóbevallási kötelezettségét szabályozó
normaszöveg változatlansága mellet - az egyéni vállalkozónak 2006 évre a nem
vállalkozó magánszemélyre vonatkozó éves gyakoriságú bevallási rend szabályait
alkalmazva kell bevallási kötelezettségét teljesítenie .

A 131. §-hoz : Hasonlóan a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni
vállalkozókhoz a kötelezettségcsoportos adófizetési rendszer 2007-re halasztása az
Eva tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében is lehetővé teszi a
negyedéves gyakoriságú bevallási rendre való áttérés 2007-re halasztását . A
módosító indítvány ezt olyan módon biztosítja, hogy az Eva tv . hatálya alá tartozó
egyéni vállalkozók 2006-ban még a 2005. december 31-én hatályos bevallási
rendben tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek . A módosító indítvány
ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy a 2006-ban év közben be nem vallott
járulékokat 2007 . január 31-ig az Eva tv . hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó az
Art. 31 . §-ának (2) bekezdése szerint, havi bontásban kell bevallania .

A 132-139 . §-okhoz: A havi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségen alapuló
egyéni adó- és járulék-nyilvántartási rendszer fokozatos bevezetésével összefüggő
átmeneti szabályokat tartalmazza a járulék és az egészségügyi hozzájárulás
bevallására vonatkozóan .

A havi gyakoriságú járulék-bevallási rendszer 2006 . évi fokozatos bevezetésével
összefüggésben indokolt az egyházi személyekre vonatkozó, korábbi negyedéves
magán-nyugdíjpénztári tagdíjbevallási és befizetési határidőket 2006-ban is



fenntartani . Ezáltal elegendő felkészülési idő áll rendelkezésükre a havi
gyakoriságú tagdíjbevallásra és -befizetésre való áttérésre .

Az egyéni adó- és járulék-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó, 2006 áprilisától
szakaszosan bevezetendő havi gyakoriságú bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettség 2007-től kerül előírásra az adózók teljes körére . Ezért a
nyugellátások megállapításához szükséges adatok biztosítása érdekében indokolt
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek felé történő ún . Nyenyi-adatszolgáltatási
kötelezettséget fenntartani 2006-ra vonatkozóan is .

Budapest, 2005 . december,, N
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