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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katali n
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján az „ egyes adó- és járulék törvények módosításáról ”
szóló T/6667. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 130 . §-ának az elhagyását javasoljuk :

[„130. § (1) Az Art. 172. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép

„(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl, számla, egyszer űsített számla,
nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó mellett az adózó alkalmazottja ,
képviselője, vagy az a magánszemély is, aki az értékesítésben közrem űködik, 10 ezer
forinttól 50 ezer forintig, az adózó alkalmazottja, képvisel ője, az értékesítésben
közreműködő magánszemély közvetlen vezetője 500 ezer forintig terjedő mulasztás i
bírsággal sújtható . ”

(2) Az Art. 172. §-ának (5) bekezdése a következő új mondattal egészül ki :

„E szabályt kell alkalmazni a foglalkoztató mellett arra a személyre, illetve annak a
közvetlen vezetőjére, akinek munkaköri kötelezettsége a bejelentési kötelezettség teljesítése,
azzal, hogy a kiszabható mulasztási bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott
foglalkoztatottanként 500 ezer forintig terjedhet .”

(3) Az Art . 172. §-a a következő új (18)-(20) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidej ű leg a
jelenlegi (18) bekezdés számozása (21) bekezdésre változik:



„(18) Ha jogszabály számlatartási kötelezettséget ír el ő , e kötelezettség megsértése eseté n
az adóhatóság a vevő illetve a szolgáltatás igénybevev ője terhére az áru valamint az
igénybevett szolgáltatás forgalmi értékének 20%-áig terjed ő összegű mulasztási bírságo t
szabhat ki .

(19) Ha az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, terhére az adóhatóság az ár u
forgalmi értékének 40%-ával megegyez ő összegű , de legalább 10 ezer forint mulasztás i
bírságot szab ki.
(20) Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötöt t
ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget
meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik, a kifizetés teljesít őjére 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 teljesítésű ,
minimum egy havi teljesítési id őtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani .” ]

Indokolá s

Ezen szabályok ellenőrzése, betartása és betartatása rengeteg bürokráciát és papírmunkát igénye l
az adóhatóságtól és a vállalkozóktól egyaránt . A készpénzes fizetés 250 ezer forintban való
maximalizálása azonban kimondottan nehéz helyzetbe hozhatja azokat a kis-és közé p
vállalkozókat, akik a körbetartozás elburjánzása s az alacsony fizetési fegyelem közepette a z
azonnali készpénzzel való fizetést az áru átadásával egy id őben bonyolítják, elkerülendő az
utólagos banki átutalás esetleges elmaradását .

Budapest, 2008 . november 10 .

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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