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Módosító javaslat !

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes adó- é s
járulék törvények módosításáról szóló T/6667 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
nyújtom be :

1. A törvényjavaslat 7 .§-a maradjon el! (Szja .tv. 56.§ (1) bekezdés)

[7 . Az Szja tv . 56. §-a (1) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„(1) Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozó, mez őgazdasági őstermelő a
bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és má s
bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg őrzi .”]

2. A törvényjavaslat 210 .§ a) pontja maradjon el! (Eva 4 .§ (6) bekezdése )

210. § 2009. február 1-jén az egyszerűsített vállalkozói adóról 2002 . évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Eva)
[a) 4. §-a (6) bekezdésében „A bizonylatot, a nyilvántartást” szövegrész helyébe „A
bizonylatot (ide értve a beszerzésekró7 kapott bizonylatot is ), a nyilvántartást” szövegrész
lép,]
b) 17. §-a (3) bekezdésében „Az egyéni vállalkozó adóalanyt az adóévben nem terheli
cégautó-adó, továbbá vállalkozói személyi jövedelemadó” szövegrész helyébe „Az egyéni
vállalkozó adóalanyt az adóévben nem terheli vállalkozói személyi jövedelemadó” szövegrész
lép.
c) 18. §-a (4) bekezdésében „ az adóévben nem terheli a cégautóadóval, valamint — a jogi
személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által juttatott bevétel alapjá n
— az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és” szövegrész helyébe „ az adóévben ne m
terheli — a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által juttatott
bevétel alapján — az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és” szövegrész lép .

Indokolás

Az új javaslat 7. és 210. §-a az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozókat, a
mezőgazdasági őstermelőket,és az eva-s vállalkozókat kötelezi a kiadási bizonylatok
megőrzésére .



Ez nem egyszerűsítés, hanem bonyolítás . Nincs semmi értelme, még adóbehajtás i
szempontból nézve sem. Ez az új kötelezettség nem szolgálja a kifehérítést, csak újab b
ellenőrizhetetlen és számonkérhetetlen kötelezettséget tartalmaz . Javasolom elhagyni .

Budapest, 2008. november 10 .
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