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2009. évi . . . törvény
az adózás rendjérő l szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

1. §

Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (a továbbiakban : Art .) a következő 36/A.
§-sal egészül ki :

„36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekr ől szóló
törvény (a továbbiakban: Kbt .) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti 4lvállalkozók
közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók közöt t
megkötött vállalkozási szerződések alapján történő , a havonta nettó módon számított 200
000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a
teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vag y
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban .
Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a
polgári jog szerinti alvállalkozó .

(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerz ődés esetén
a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatás a
vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést . Amennyiben az
együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizeté s
időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalm i
adóra nem terjed ki . Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége é s
egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem
kapta meg .

(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényel t
együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a



végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról . Az állami adóhatóság
az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtásá t
is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a
vámhatóságnak . A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követ ően
mentesül az egyetemleges felelősség alól . A kifizetést teljesítő a köztartozást meghalad ó
összegű kifizetést a rá egyébként kötelez ő fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság
végrehajtási cselekménye el őtt .

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között
történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt
vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés id őpontjában fennálló ,
azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették .

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében
eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni
kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkér őt nem terheli a visszatartási kötelezettség az
ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége
nem keletkezik .

(7)Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya al á
tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesít őnél is felhasználható .

(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését
faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesít ő abban az esetben fizethet a faktornak
(engedményesnek), ha a kifizetés el őtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó
rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy a z
alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a
kifizetést teljesítő egyetemleges felel őssége és visszatartási kötelezettsége fennáll ."

2 . §

Az Art . 85 . § -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás kiadásának napján
vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennáll ó
adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el ne m
évült adótartozást, a kiállítás napjáig el őírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és
adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság álta l
lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a joger ős megállapítások alapján
keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette . A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az
adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás iránti kérelemben
megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. A 36/A. § szerinti, a
közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás iránti kérele m
tartalmazza a kifizetést teljesítő adózó nevét (elnevezését), székhelyét (címét) ,
adóazonosító számát.”



3. §

Az Art. 172. § -a a következ ő (17) bekezdéssel egészül ki :

„(17) Az adózó a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötött szerződésekhez
kapcsolódó, e törvény 36/A. (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségéne k
megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjed ő mulasztási
bírsággal sújtható .”

4. §

(1)E törvény 2011 . január 1-jén lép hatályba .

(2) E törvény kihirdetését követő nyolcadik napon hatályát veszti az Art . 36/A. §-a, 85 . §-a (3)
bekezdésének utolsó mondata, valamint 172 . §-ának (17) bekezdése.

INDOKOLÁS

A globális pénzügyi és gazdasági válság következtében az összeomlás szélére került a haza i
építőipar. Az iparág köztudottan a magyar gazdaság húzóágazata, melyben 93 ezer
vállalkozásban 300 ezer legális munkavállaló dolgozik . A vállalkozások zömükben hazai
mikro, kis-és középvállalkozások, melyek a válság következtében átmenetileg súlyo s
likviditási gondokkal küzdenek. Erre tekintettel létfontosságú, hogy a parlament enyhítsen a z
alvállalkozói kifizetések feltételein.

A Javaslat átmenetileg - egy évre - felfiiggeszti a közbeszerzések terén azt a feltételt, hogy a
nyertes ajánlattevő csak olyan alvállakozókkal köthet szerződést, akiknek nincsenek 30
napnál régebbi lejárt köztartozásaik . Jelenleg csak kevés ennek a feltételnek megfelel ő
vállalkozás létezik, akik nem tartoznak ezek közé – kiszorulván a közbeszerzési körben való
részesedésbő l — nagy eséllyel gyarapíthatják a csődöt jelentő cégek körét.

Budapest, 2009. március 25.

Bencsik János
Fidesz — Magyar Polgári Szövetsé g

Nagy Sándor
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

• !

~r%r

H d.2.

Molnár Béla
Kereszténydemokrata Néppárt
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin ,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 85. §-a alapján, az
„az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról” szóló mellékelt
törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .

A Házszabály 99 . § (1) bekezdése alapján javaslatot teszünk a törvényjavaslat sürgős
tárgyalására.

Indokolá s

A globális pénzügyi és gazdasági válság következtében az összeomlás szélére került a haza i
építőipar. Az iparág köztudottan a magyar gazdaság húzóágazata, melyben 93 eze r
vállalkozásban 300 ezer legális munkavállaló dolgozik . A vállalkozások zömükben hazai
mikro, kis-és középvállalkozások, melyek a válság következtében átmenetileg súlyo s
likviditási gondokkal küzdenek. Erre tekintettel létfontosságú, hogy a parlament mihamarabb
enyhítsen az alvállalkozói kifizetések feltételein .

A Házszabály 92. § (3) bekezdése alapján szükséges, legalább 50 képviselő támogató aláírását
mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2008. március 25 .

Bencsik János
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Molnár Bél a
Kereszténydemokrata Néppárt

Szatmar~I£istbf
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Nagy Sándor
Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé
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