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Érkozett : 2009 JuN 16.

Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . (1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján a közteherviselés
rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról szóló T/9817 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

1. A Javaslat 91 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„91 . § (1) Az Art . 170. §-ának (1) bekezdése [a következő utolsó mondattal egészül ki]
helyébe a következő rendelkezés lép :

[„Helyi iparűzési adót érintően az adóhatóság az adóhiányt, és az ahhoz kapcsolódó
adóbírságot települési önkormányzatonként állapítja meg .”]

„(1) Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni . Az adóbírság mértéke - ha e törvény
másként nem rendelkezik - az adóhiány 50%-a. Az adóbírs	 mértéke az adóhiány 75%-a, ha
az	 adóhiány	 a	 bevétel	 eltitkolásával,	 a	 bizonylatok,	 könyvek,	 nyilvántartások
meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Minősített adózó esetében, ha a minősített
adózói adatbázisba történ ő felvételt követően az adóhatóság első alkalommal állapít mega
terhére adóhiányt, az adóbírság mértéke az adóhiány 20%-a, kivéve ha az adóhiány olyan
kötelezettségszegés eredménye, amely után 75%-os mérték ű adóbírság kiszabásának van
helye. Adóbírságot állapít meg az adóhatóság akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be
támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, vagy igénylésre, támogatásra ,
visszatérítésre vonatkozó bevallását, és a jogosultság hiányát az adóhatóság a kiutalás előtt
megállapította . A bírság alapja ilyen esetben a jogosulatlanul igényelt összeg . Helyi iparűzési
adót érintően az adóhatóság az adóhiányt, és az ahhoz kapcsolódó adóbírságot települési
önkormányzatonként állapítja meg . ”

2. A Javaslat 153 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„153 . § (1) Az Art. 31 . §-a (2) bekezdésének 23 . pontjában „ a 15 vagy 25 százalékos
mértékű kötelezettség” szövegrész helyébe „ a 10 vagy 20 százalékos mértékű kötelezettség”
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szövegrész,	 Art. 46. §-a (1) bekezdésének ötödik mondatábana" munkáltató"szövegrész
helyébea „munkáltató, a kifizető és az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő
társadalombiztosítási kifizetőhely”szövegrészlép . "

3. A Javaslat 186 . §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) E törvény Art . 46. §-ának (1) bekezdését módosító rendelkezéseit a magánszemél y
részére 2009 . évben teljesített kifizetések vonatkozásában is alkalmazni kell .”

4. A Javaslat 5 . számú mellékletével megállapított, az Art. 3 . számú mellékletének 0)
pontját beiktató rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép :

„O) Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása

A jegyző az ingatlanokat terhel ő adókról szóló bevallás benyújtására nyitva álló határid ő
lejártát követő 45 napon belül az állami adóhatóságnak adatot szolgáltat az önkormányza t
illetékességi területén, a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás eseténaz 500 millió forint
forgalmi értéket elérő ingatlannal,	 alapterület szerinti adóztatás esetén az 1000 m 2-t elérő
épülettel, illetve 10 000 m2-t elérő telekkel rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek
tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi
szervezetek ingatlanadó bevallásában feltüntetett adatok alapján.”

INDOKOLÁS

1 . A gazdaság fehérítését szolgáló rendelkezés, amely pozitívan különbözteti meg azokat az
adózókat, akik adókötelezettségeiket kifogástalanul teljesítik . A minősített adózókról vezetett
adózói adatbázis szélesítését eredményezi (jelenleg 705 adózó szerepel a listán), ha e
minőséghez valamely eljárási típusú kedvezmény társul . A módosító indítvány egy ilyen
kedvezményt iktatna az Art . szabályai közé, amely szerint a min ősített adózók terhére első
alkalommal megállapított adóhiány után az adóbírság mértéke 20% lenne .

2-3. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a magánszemély részére kizárólag a munkáltat ó
köteles az adóévben teljesített kifizetéseket összesített módon tartalmazó igazolást átadni . A
kifizető és az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesít ő társadalombiztosítás i
kifizetőhely kizárólag kifizetésenként, a kifizetés teljesítésének id őpontjában köteles igazolást
kiállítani, összesített igazolást nem köteles adni . A Javaslat elfogadása esetén – a
magánszemély adókötelezettségei teljesítésének megkönnyítése érdekében – a kifizet ő és az
adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesít ő társadalombiztosítási kifizetőhely már a
2009-es adóév vonatkozásában is köteles lesz összesített igazolás kiállítására .

4. Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatását érintő pontosítás .

Budapest, 2009 . június 16 .

Podolák ►. yörgy
elnök
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