
Érkezt : 2008 OKT 1 O .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat

Dr. Szili Katali n
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az „ egyes adó- és járulék törvények módosításáról ”
szóló T/6291 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 190 . §-ának (4) bekezdése a következők szerint változik :

„(4) Az Art. 172. §-a a következő új (18)-[(20)](19) bekezdésekkel egészül ki, ezze l
egyidejű leg a jelenlegi (18) bekezdés számozása [(21)] (20)bekezdésre változik:

„(18) Ha jogszabály számlatartási kötelezettséget ír el ő , e kötelezettség megsértése esetén az
adóhatóság a vevő illetve a szolgáltatás igénybevevője terhére az áru valamint az igénybevett
szolgáltatás forgalmi értékének 20%-áig terjedő összegű mulasztási bírságot szabhat ki .

(19) Ha az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, terhére az adóhatóság az áru forgalm i
értékének 20%-ával megegyező összegű, de legalább 10 ezer forint mulasztási bírságot szab ki . ”

[(20) Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötöt t
ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összege t
meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik, a kifizetés teljesítőjére az adóhatósá g
ügyletenként, a 250 ezer forint összeghatárt túllép ő kifizetés értékének 20 %-áva l
megegyező összegű mulasztási bírságot szab ki . Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket e
szabály alkalmazásakor össze kell számítani . Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítés ű ,
minimum egy havi teljesítési id őtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani .”]



Indokolá s

A készpénzes fizetés 250 ezer forintban való maximalizálása azonban kimondottan nehé z
helyzetbe hozhatja azokat a kis-és közép vállalkozókat, akik a körbetartozás elburjánzása s a z
alacsony fizetési fegyelem közepette az azonnali készpénzzel való fizetést az áru átadásával eg y
időben bonyolítják, elkerülendő az utólagos banki átutalás esetleges elmaradását .

Budapest, 2008 . október 10 .
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