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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 :

A törvényjavaslat 130 .§ (3) bekezdéséhez (Art . 172.§ új (18) bekezdése maradjon el!)

130.* (3) Az Art. 172. §-a a következő új ([18]19)-(20) bekezdésekkel egészül ki[, ezzel
egyidej űleg a jelenlegi (18) bekezdés számozása (21) bekezdésre változik] :
4(18) Ha jogszabály számlatartási kötelezettséget ír elő, e kötelezettség megsértése
esetén az adóhatóság a vevő illetve a szolgáltatás igénybevev ője terhére az áru valamin t
az igénybevett szolgáltatás forgalmi értékének 20%-áig terjed ő összegű mulasztási
bírságot szabhat ki . ]
(19) Ha az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, terhére az adóhatóság az áru forgalmi
értékének 40%-ával megegyez ő összegű , de legalább 10 ezer forint mulasztási bírságot szab
ki .
(20) Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügylete k
vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget meghaladóa n
bankjegy (érme) átadásával történik, a kifizetés teljesítőjére az adóhatóság ügyletenként, a
250 ezer forint összeghatárt túllépő kifizetés értékének 20 %-ával megegyező összegű
mulasztási bírságot szab ki . Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket e szabály alkalmazásako r
össze kell számítani . Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, minimum egy havi
teljesítési időtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani ."

Indokolás

Értelmetlennek tűnik az új javaslat 130 . § (3) bek . rendelkezése, amely lehetővé teszi, hogy
jogszabály (pl . PM rendelet) számlatartási kötelezettséget írjon el ő a vásárlók, fogyasztók
terhére . Ennek következménye, hogy bírságolhatóvá váli k

— az a vevő , aki a boltból kilépve nem tudja az utcán várakozó adóellenőrök számára
bemutatni a számlát, illetve

- a megrendelő, ha nem őrizte meg pl. a családi ház építkezéséhez kapcsolódó
bizonylatokat .

Felesleges borzolni a közvélemény idegeit olyan új szabályok bevezetésével, amelye k
ellenőrzése, számonkérése szinte lehetetlen, és biztosra vehet ő a társadalmi ellenállás .

Budapest, 2008 . november 10
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