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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalinnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a személy i

jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról rendelkező T/3809. számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 1 . §- a az alábbiak szerint módosul :

„1 • §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint i

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI . törvény (továbbiakban: Szftv.) 1 . §-ának (1)

bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, a § új (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, és a

jelenlegi (2)-(3) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre változik :

„(1) Az Szja tv . 45 . §-ára is figyelemmel, e törvény alkalmazásában befizetett adónak azt az

összeget kell tekinteni, amely a magánszemély adóbevallásában vagy az azt helyettesít ő adó

megállapítás szerint az összevont adóalap adój ának összegéb ő l az Szja. tv. 45 . §-ában említett

kedvezmények és átutalások levonása után fennmarad, feltéve, hogy a magánszemély
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a) a bevallás benyújtására nyitva álló határid ő ig; illetve amennyiben a bevallás adóhatósági

javítása alapján az adózót további befizetend ő adó terheli, az annak megfizetésére előírt

határidő ig, vagy

b) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ ő adómegállapítása esetén az adó

megfizetésére elő írt határidőig, vagy

c) az esedékességet megelőzően benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 hav i

részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és a magánszemély az engedélyez ő

határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve a [késedelmi] felszámított

pótlékot és az adót hiánytalanul megfizette .

(2) Az adó abban az esetben is határidőben megfizetettnek minősül, ha az adózó a

határidőben benyújtott bevallásában vagy az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő

adómegállapításábanaz adótartozás megfizetéséről átvezetés útján rendelkezik, és a tartozás

kiegyenlítésére az átvezetés forrásául megjelölt összeg [a bevallás benyújtásának] az

átvezetés időpontjában ténylegesen fedezetet nyújt .

(3) Az adó abban az esetben is megfizetettnek minősül, ha a bevallásban vagy az azt

helyettesítő adómegállapításban a fizetendő adó összegeként – az összevont adóalap adójának

összegébő l az Szja. tv. 45 . §-ában említett kedvezmények és átutalások levonása után – null a

forint szerepel ."

Indokolás

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint i

felhasználásáról szóló 1996 . évi CXXVI . törvény módosításáról szóló T/3809 . számú

törvényjavaslat 1 . §-ának a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996 . évi CXXVI. törvény 1 . § (2) bekezdését

megállapító részében nem egyértelmű, hogy az adó megfizetettsége kiterjed-e arra az esetre

is, ha az adózó az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontj a

szerint bevallással egyenértékű nyilatkozatot tesz az adóhatósági adómegállapítás keretében .

Tekintettel arra, hogy munkáltatói adómegállapítás esetén a magánszemély átvezetésr ől nem

nyilatkozhat (az adózó a munkáltatójával számol el), azonban az adóhatósági adómegállapítá s

esetén erre van lehetőség, az azonos adózási helyzetek egységes kezelése érdekében az

indítvány — néhány pontosítás mellett — kiegészíti az átvezetés lehet őségét azzal az esetkörrel ,

amikor az adózó az adóhatóságtól kéri az adója megállapítását .
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Emellett az indítvány nem a bevallás benyújtása, hanem az átvezetés teljesítése id őpontjához

köti az átvezetés forrásául szolgáló összeg rendelkezésre állását, ellenkez ő esetben

előfordulhatna az, hogy a bevallás benyújtásakor még fennálló túlfizetés összegét az adóz ó

felhasználja, az adóhatóság az átvezetéssel nem tudja a tartozást rendezni, ugyanakkor a

rendelkező nyilatkozat szerinti felajánlást a törvény alapján mégis teljesíteni kellene . Így

tekintettel a törvény főszabályára, miszerint a rendelkező nyilatkozat érvényességi feltétele ,

hogy az adózónak ne legyen tartozása, az átvezetéssel történő tartozásrendezés csak akko r

nem zárja ki a rendelkező nyilatkozat teljesíthetőségét, ha az átvezetés fedezetéül szolgál ó

összeg az átvezetés időpontjában rendelkezésre áll .

A rendelkező nyilatkozat akkor is teljesíthető , ha az adózó esedékességet megel őzően

benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztás t

engedélyezett és az adózó a határozatban foglaltak szerint fizetési kötelezettségének elege t

tett . Tekintettel arra, hogy ha az adózó az esedékességet megel őzően nyújtotta be a fizetés i

könnyítés iránti kérelmét, az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény szerint az

adóhatóság nem késedelmi pótlékot, hanem csak a jegybanki alapkamatnak megfelel ő

összegű pótlékot számít fel. Erre tekintettel az indítvány pontosítja a részletfizetéshe z

kapcsolódó pótlék megfizetését, mint érvényességi feltételt meghatározó rendelkezést .

2. A törvényjavaslat 2 . §- a az alábbiak szerint módosul :

„2 •

Az Szftv . 2. §-ának helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„2. (1) Ha a magánszemély a befizetett adójának legalább egyik egy százalékáró l

rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, a teljesítés szerinti összeg kizáróla g

abban az esetben módosítható, ha a módosítás vagy módosítások által a teljesítés szerinti

összeg kedvezményezettenként legalább ezer forinttal növekszik, és a rendelkez ő nyilatkozat

évét követő év július 31 . napjáig

a) az adóhatósági ellenőrzés nyomán hozott – az adó összegének növekedésér ő l szóló –

jogerős határozat alapján esedékessé vált adótöbbletet a magánszemély megfizette, vag y

b) a magánszemély önellenőrzést nyújtott be, és ez alapján az adótöbbletet meg is fizette .

(2) Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évét követő év szeptember 30 . napjáig a 4. § (1)

bekezdése szerinti kedvezményezettnek átutalja az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti többlet -

adóbefizetés egy százalékának megfelelő összeget, a 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint
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meghatározott kiemelt el ő irányzat kezeléséért felelős fejezetnek pedig adatot szolgáltat eze n

összegrő l . A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezettnek az egyházakkal val ó

kapcsolattartás koordinációjáért felel ős miniszter által vezetett minisztérium a 6 . § (6)

bekezdésében foglaltaknak megfelel ően utalja át az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti többlet -

adóbefizetés egy százalékának megfelel ő összeget . Az utalás csak abban az esetben

teljesíthető , ha az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltak szerinti adóhatósági határozatból ,

illetve önellenőrzésből egyértelműen megállapítható az összevont adóalap adój ának, illetve a

levonandó kedvezményeknek az összege .

(3) Ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatot tartalmazó adóbevallásának módosítása ,

önellenőrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az összevont adóalap adójának az Szja. tv. 45 . §-a

szerinti kedvezmények levonása, illetve átutalások teljesítése után fennmaradó részér e

kevesebbet állapít meg a bevallott, illetve megállapított összegnél, akkor a különbözetnek a z

1 . § (4) bekezdésének a)-b) pontjában rögzített hányadát – ha az kedvezményezettenkén t

legalább ezer forint, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára már megtörtént –

az adóhatóság határozata alapján a magánszemélynek meg kell fizetnie . Az adóbevallást

helyettesítő adómegállapítás esetén a különbözet megfizetése akkor terheli a magánszemélyt ,

ha az általa adott adatszolgáltatás hibás volt ."

Indokolás

A módosító javaslat a törvényjavaslaton belüli terminológiai összhang megteremtését célozza .

3. A törvényjavaslat 3 . §- a az alábbiak szerint módosul :

Az Szftv . 3 . §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„3. (1) Az állami adóhatóság a rendelkező nyilatkozatban és az adóbevallásban vagy az az t

helyettesítő adómegállapításban feltüntetett adatok alapján utalja át a 4 . §-ban meghatározott

kedvezményezettek javára az 1-2 . § rendelkezései szerint meghatározott összeget .

(2) A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti egyházi kedvezményezetteket megillet ő

támogatást az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által

vezetett minisztérium utalja át . A 4/A. (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt el ő irányzat

javára felajánlott összeget az Országgyűlés által meghatározott célok megvalósításában

illetékes költségvetési fejezetek felügyeletét ellátó szervek a 6 . § (9) bekezdésében előírtak

szerint eljárva [utalják át] használjákfel.
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(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti utalás nem teljesíthet ő , amennyiben összege

kedvezményezettenként nem éri el a 100 forintot . "

Indokolás

A kiemelt előirányzatok esetében nem közvetlen utalásról, hanem – pályázat i

úton történő – felhasználásról, szétosztásról van szó .

4. A törvényjavaslat 4 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Szftv . 4. § (2) bekezdésének c)-f) pontjai helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehe t

kedvezményezett, amely/

„c) alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Ksztv . 4. (1) bekezdésének d) pontja –

ezzel összefüggésben a 26 . §-ának d) pontja – szerinti feltételnek, és

d) nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1 . napja és azáltala tett

nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amelyre fizetés i

halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott, é s

e) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységét a

rendelkező nyilatkozat évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen

folytatja;

f) az (1) bekezdés ac) pontjában meghatározott kiemelkedően közhasznú alapítvány ,

társadalmi szervezet a szerződés másolatának az adóhatósághoz történő becsatolásával

igazolja, hogy tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkez ő nyilatkozat

évének első napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzi .”

Indokolás

A kedvezményezettre vonatkozó feltételek között egyértelművé kell tenni, hogy a köztartozás

hiányának az adott év augusztus He és a kedvezményezett által tett nyilatkozat (nem pedig a

rendelkező nyilatkozat) időpontja között kell fennállnia .
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5. A törvényjavaslat 5 . -a az alábbiak szerint módosul :

„5 . § (1) Az Szftv . 4/A. § (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában kedvezményezett :/

„b) a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgyűlés által

– a felhasználásért felelős fejezet megjelölésével, kiemelt el ő irányzatként _ meghatározott [– ]

legfeljebb két cél . ”

(2) Az Szftv. 4/A. (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerül ő összegre igényt tartó

egyházat – a rendelkező nyilatkozat éve els ő napja előtt benyújtott kérelme alapján – az

állami adóhatóság technikai számmal látja el, amennyiben az Országos Igazságszolgáltatás i

Tanácstól, illetve az illetékes bíróságtól kapott információk alapján az egyházat joger ősen

nyilvántartásba vették . Amennyiben a technikai szám kiadását az állami adóhatóság

megtagadja, az egyház az erről szóló határozat bírósági felülvizsgálatát 15 napon belü l

kezdeményezheti. Az illetékes bíróság 15 napon belül – a polgári perrendtartásról szóló

1952.évi III. törvény (továbbiakban : Pp. szabályainak megfelel ő alkalmazásával –

lefolytatott nemperes eljárásban hozza meg hatályban tartó, vagy hatályon kívül helyez ő

határozatát . A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye . ""

Indokolás

A módosító javaslat nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz, továbbá meghatározza a Pp .

pontos megnevezését és számát .

6. A törvényjavaslat 6 . §- a az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az Szftv . 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5. § (1) A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) – függetlenül a

személyi jövedelemadó bevallásának, megállapításának módjától – az adózás rendjéről szóló

2003 . évi XCII . törvény (a továbbiakban : Art.) 1 . számú melléklete I . fejezete B) pontjának 2 .

b) alpontjában meghatározott határidőig juttatja el az adóhatósághoz. A rendelkező
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nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a

kedvezményezett adószámát, illetve a technikai számát . A magánszemély a rendelkező

nyilatkozatot (nyilatkozatokat)

a) önadózás esetén az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosít ó

jelével ellátott borítékban az adóbevallási csomagjában elhelyezve, vag y

b) munkáltatói adómegállapítás, illetve az adóhatósági adómegállapításra vonatkoz ó

nyilatkozat munkáltató által történő továbbítása esetén a munkáltatója útján, vag y

c) adóhatósági adómegállapítás esetén a nyomtatvány részeként, vagy lezárt, sajá t

adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóhatósági adómegállapításról szól ó

nyilatkozatához csatolva, vag y

d) az adóbevallás és az adóhatósági adómegállapításról szóló nyilatkozat elektronikus úton

történő benyújtása esetén elektronikus űrlapként elektronikus úton – kivéve, ha a

magánszemély nem maga készíti adóbevallását, és a képviselőjének a rendelkező nyilatkozat

megküldésére meghatalmazást nem adott, vagy

e) az a)–d) pontokban meghatározott bármely esetben, de az ott meghatározottaktól eltérően

lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán juttatja el a z

adóhatóságnak .

(2) Amennyiben a magánszemély az (1) bekezdés a)-d) pontjában és az e) pontban

meghatározott módon is benyújtja a rendelkező nyilatkozatát (nyilatkozatait), azt a rendelkező

nyilatkozatot (nyilatkozatokat) kell figyelembe venni, amely az a)-d) pontokba n

meghatározott módon érkezett. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon feltüntethető

az adózó neve és lakcíme is .

(3) A magánszemély az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az állami adóhatóság álta l

rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyez ő adattartalmú lapon) megtett rendelkező

nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kez ű leg

aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkés őbb 10 nappal az (1 )

bekezdésben meghatározott időpont előtt. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely

tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték

átadását igazoló aláírását . A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti

meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísér őjegyzékkel együtt, az (1 )

bekezdés szerinti id őpontig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.

(4) A borítékon és a rendelkező nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, é s

ennek megfelelő védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizárólag
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a) a[z (5)]

	

bekezdésben említett jogvitá(k)ban eljáró felhatalmazott személyekne k

engedhet

betekintést;

b) a saját adataira és rendelkező nyilatkozatának tartalmára vonatkozóan ad a

magánszemélynek tájékoztatást;

c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel .

(5) Az adóhatóság — az elektronikus űrlapon érkezett rendelkező nyilatkozat kivételével —

a) a borítékot és a benne elhelyezett rendelkező nyilatkozatot, illetve

b) a rendelkező nyilatkozatnak az adózó nevét és adóazonosító jelét — ennek hiányába n

adószámát — tartalmazó részét és a kedvezményezettek megjelölését tartalmazó perforál t

részét a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték, illetve az adóbevallást, adóhatóság i

adómegállapítást kérő nyilatkozatot tartalmazó boríték felbontásakor egymással megegyező

azonosító kódjellel látja el . Az adóhatóság azokat egymástól elkülönítve — ugyanazo n

személy(ek)nek egyidejű leg hozzá nem férhető módon — dolgozza fel, ellenőrzi, illetve őrzi .

Az adóhatóság informatikai rendszere az elektronikus űrlapon beérkezett rendelkező

nyilatkozat adatait a bevallástól elválasztja és kódjellel látja el . Az adóhatóság az elektronikus

űrlap feldolgozása során elkülönülten kezeli a rendelkező magánszemély és a

kedvezményezettek adatait.

(6) Az adóhatóság csak

a) a rendelkező nyilatkozatok teljesítését érintő jogvita esetén — a jogvita jogerős határozattal

történő lezártáig —, az abban eljáró személynek, illetve

b) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott többlet kiutalásakor, a 2 . § (3) bekezdésében,

valamint a 6. § (5) bekezdés utolsó mondatában meghatározott eljárás során engedélyezheti a z

egymástól elkülönített adatok kódjel alapján történő összekapcsolását.["]

(7) Az adóhatóság az (5) bekezdésben említett őrzési kötelezettsége a 6 . § (1) bekezdés e

esetében a rendelkező nyilatkozat évétől, a 2. § (2) bekezdése, és a 6 . § (6) bekezdése

esetében a rendelkező nyilatkozat évét követő évtő l számított ötödik év végéig áll fenn . Az

őrzési kötelezettség ezt meghaladóan is fennáll, az ezen id őpontig megkezdett — a [(4) ]

bekezdésben említett — jogvita joger ős lezárultáig. Ezen időpontot követően a borítékokat és a

rendelkező nyilatkozatokat, illetőleg az elektronikus űrlap adatait, továbbá az adatbázi s

rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait meg kell semmisíteni .

(8) Az adóhatóság a magánszemélyek saját érdekkörébe tartozóan érvényes rendelkez ő

nyilatkozatai alapján minden év szeptember 1 . napjáig felhívja a 4 . § (1) bekezdés szerinti

kedvezményezettet a 4 . § (2) bekezdésében meghatározottak 30 napon belüli teljesítésére . A
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felhívást a kedvezményezett levelezési címére, ennek hiányában székhelyére kell megküldeni .

A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általáno s

szabályairól szóló 2004 . évi CXL . törvény 66-67. §-ának rendelkezései irányadók ."

Indokolá s

A módosító javaslat a normaszöveg bels ő hivatkozásait javítja .

7. A törvényjavaslat 7 . (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Szftv. 6. (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt

összeg felhasználására vonatkozó (a cél szerinti és működési költségeket összegszerűen is

tartalmazó) adatait — meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét, célját ,

legfeljebb 3 éves időtartamát és összegét is – az átutalást követő naptári év október 31 .

napjáig az állami adóhatóság részére elektronikus úton kell megküldenie . Amennyiben az

adóhatóság a 7 .

	

(5) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a 4.

	

(1 )

bekezdésében meghatározott kedvezményezett e kötelezettségének nem tett eleget, illetv e

közleményében valótlan adatot közöl, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határoza t

jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésbő l . A

közleményekre az állami adóhatóságnak az 5 . [(6)] Q7 bekezdése szerinti őrzési szabályokat

kell alkalmaznia . Az állami adóhatóság a közleményeket és a kizáró határozatokat tartalmaz ó

adatbázist elektronikus adathordozón a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felel ős

miniszter rendelkezésére bocsátja . A miniszter a közleményeket az átutalást követő naptári év

november 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján ingyenese n

közzéteszi. A közlemények a honlapról egy évig — a következő évi közlemények

nyilvánosságra hozataláig — nem távolíthatók el . Azon szervezetnek, amely rendelkezik által a

fenntartott, vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelyne k

tartalmáért ő felel (továbbiakban : saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie

az átutalást követő év december 15 . napjáig, és azt legalább egy évig nem távolíthatja el .

(4) Az állami adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 31 . napjáig tájékoztatja

az adópolitikáért felelős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért

felelős minisztert és a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felel ős minisztert az 1 . § (5)

bekezdésének előírásai szerint tett érvényes rendelkez ő nyilatkozatok alapján
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a) a 4. § (1) bekezdésében nevesített (kategóriánként összesített) kedvezményezettekről, az

őket megillető kategóriánként összesített összegekr ő l és az érvényesen rendelkezők számáról ,

továbbá

b) a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekr ől, az őket megillető

összegekrő l, továbbá az egyes kedvezményezettek javára érvényesen rendelkez ők számáról .

Az állami adóhatóság a tájékoztatást szeptember 15 . napjáig legalább két országos napilapba n

és internetes honlapján közzéteszi .

(5) Az állami adóhatóság internetes honlapján tájékoztatást ad

a) kategóriánként összesítve a 4 . § (1) bekezdésében nevesített kedvezményezettekr ől és az

őket megillető összegekrő l, valamint az érvényesen rendelkezők számáról, továbbá

b) a 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek nevér ő l, adószámáról, székhelyéről, az

adott évi rendelkezések egyes kedvezményezetteket megillet ő együttes összegéről és az

érvényesen rendelkezők számáról,

c) a 4/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek nevér ől, technikai számáról ,

székhelyéről, az adott évi rendelkezések egyes kedvezményezetteket megillet ő együttes

összegéről és az érvényesen rendelkez ők számáról . A jogszabályi feltételeknek megfelelő

azon kedvezményezettekről, akik számára az átutalás megtörtént, a tájékoztatást az állam i

adóhatóság honlapja a rendelkezési év december 31-ét követ ően tartalmazza . Az állami

adóhatóság biztosítja a b) pontban foglalt adatokat tartalmazó adatbázis elérhet őségét a

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felel ős miniszter részére az általa működtetett

információs portálon történő közzététel, adatfeldolgozás, -rendszerezés céljából. A

kedvezményezettet kérelmére az állami adóhatóság térítésmentesen tájékoztatja a javár a

rendelkező — az adatszolgáltatás időpontjában — érvényes és érvénytelen, valamint el ne m

bírált nyilatkozatok számáról, régiónkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó — a 7 . §

(1) bekezdés a)-d) pontjainak megfelelően részletezett — okokról és azok arányáról .

(6) A 4/A. § (1) bekezdésének a) pontjában említett kedvezményezetteknek az egyházakka l

való kapcsolattartás koordinációjáért felel ős miniszter által vezetett minisztérium — az állami

adóhatóság által a rendelkezés évének december 31 . napjával meghatározott és a (8) bekezdés

szerint a korábbi időszak pótlistája alapján megnövelt - összeget a rendelkező nyilatkozat évét

követő év január 10. napjáig utalja át."

Indokolás

A módosító javaslat téves bels ő hivatkozást javít.
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8. A törvényjavaslat 11 . §- ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) E törvény [hatálybalépésével egyidejű leg) hatálybalépését követő napon hatályát veszt i

e törvény 1-9 . §-a, 10. § (3) bekezdése, valamint e § (1) bekezdése . E bekezdés a törvény

hatálybalépését követő második napon hatályát veszti . ”

Indokolás

A módosító indítvány jogtechnikai pontosítást tartalmaz.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésér ő l szóló 2007 .

évi LXXXII . törvénnyel 6 . § (10) és (11) bekezdése alapján a módosító, illetve hatályon kívül

helyező jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem érinti a

módosított, illetve hatályon kívül helyezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés hatályát .

Ennek megfelelően a T/3809. számú törvényjavaslat rendelkezései beépülnek a módosítandó

1996. évi CXXVI. törvénybe és rendelkezései formailag hatályon kívül helyezhet ők .

A változások követhetősége érdekében azonban nem célszerű, hogy a módosító rendelkezések

ugyanazon a napon veszítsék hatályukat, amikor hatályba lépnek . Ennek megfelel ően

javaslom, hogy csak a hatálybalépésüket követő napon veszítsék hatályukat . (Ennek

analógiájára a hatályon kívül helyezést kimondó rendelkezés — 11 . (2) bekezdés — csak még

egy nappal kés őbb veszítheti hatályát. )

Budapest, 2007 . október 09 .

G uJ GbelQIL b'ctl c_

Fogarasiné Deák Valéria

Országgyűlési képviselő

MSZP

()L‚/,/--L/1
Teleki Lászl ó

Országgyű lési képviselő

MSZP

Lénáit László

Országgyűlési képviselő

MSZP

dr. Szabóné Müller Tímea

Országgyűlési képviselő
MSZP
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óth Gyu

Országgyűlési képviselő

MSZP

Wiener György

Országgyű lési képviselő

MSZP

Goct~ Lájt~s

Országgyűlési képviselő

MSZP

Nyakó István

Országgyűlési képviselő

MSZP

(

Donáth Lászl ó

Országgyűlési képviselő

MSZP
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