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ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI
ÉS SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁG A

Dr. Szili Katalin asszonynak
Az Országgyűlés Elnökének

Budapest

Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága 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 javaslato t

terjeszti elő .

1 . A Javaslat 76 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„76. § Az Art 43. §-át követően, a következő , új 43/A-B . §-[sal]okkal egészül ki :

„43/A. § (1) Ha az adózó bevallása ésönellenőrzése, illetve az állami adóhatóság helyi
iparűzési adót érintő ellenőrzése következtében az önkormányzatnak helyi ipar űzési adó
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az állami adóhatóság 30 napos határid ő kitűzésével
felhívja az önkormányzatot a helyi iparűzés adó különbözetének a visszafizetésére .
Amennyiben az önkormányzat visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az állami
adóhatóság erről értesíti a kincstárat, amely a visszafizetési kötelezettség teljesítésének
érvényesítéséről a külön jogszabályban meghatározottak alapján intézkedik. A kincstár a
visszafizetett vagy beszedett helyi iparűzési adó összegéről, a befizetés jóváírásától számított
15 napon belül értesíti az állami adóhatóságot . Ha az önkormányzat az értesítés elküldése utá n
helyi iparűzési adó tartozását az állami adóhatóságnál megfizette, errő l az állami adóhatósá g
haladéktalanul értesíti a kincstárat. Amennyiben a kincstár visszakövetelési	 eljárása
eredménytelen	 (részben vagy egészben) az állami adóhatóság a következ ő kiutaláskora
vissza nem fizetett összeget az utaláskor beszámítja .

(2) Az állami adóhatóság az önkormányzatoknak történ ő helyi iparűzési adó késedelmes
átutalása miatti kamatfizetési kötelezettségét, illetve az adózó önellen őrzése vagy az állami
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adóhatóság helyi iparűzési adót érintő ellenőrzése során tett megállapítása miatt felmerülő
helyi iparűzési adó összegének kiutalását a késedelmi pótlék bevételi számláról teljesíti .

(3) A kincstár a visszafizetett helyi iparűzési adó összegét az állami adóhatóság nevén
vezetett késedelmi pótlék bevételi számlára vezeti át .["]

43/B. § (1) Az állami adóhatóság az adózó által bevallott el ő leg összegét az előlegfizetés
esedékességét megel őző munkanapon átutalja a települési önkormányzat költségvetés i
számlájára az önkormányzatot megillető összeget .

(2) Az állami adóhatóság az adóévet megel őző évre az adózó által bevallott helyi iparűzési
adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg különbözetének
összegét az adóévben benyújtandó helyi ipar űzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallá s
esedékességét megel őző munkanapon átutalja	 települési önkormányzat költségvetés i
számlájára. Ha az adózó helyi iparűzési adóelő leg-kiegészítésrő l benyújtott bevallása alapján
kimutatott, a települési önkormányzatot ténylegesen megillető helyi iparűzési adóelő leg-
kiegészítés összege eltér a korábban kiutalt adóelőleg-kiegészítés összegétől, az állami
adóhatóság intézkedik a különbözet 43 . § (10) bekezdése szerinti kiutalásáról vagy a 43/A .§
szerinti visszakövetelésérő l .

(3) Az állami adóhatóság az adóévet megel őző évi bevallás alapján megállapított pozitív
előjelű elszámolási különbözetet a bevallás esedékességét megel őző munkanapon átutaljaa
jogosult települési önkormányzat költségvetési számlájára . Ha az adózó helyi iparűzési adó
bevallása alapján kimutatott, a települési önkormányzatot ténylegesen megillet ő helyi
iparűzési adó összege eltér a korábban kiutalt adó összegétő l, az állami adóhatóság intézkedik
a különbözet	 43 . §	 (10)	 bekezdése	 szerinti	 kiutalásáról	 vagy a 43/A. §	 szerinti
visszakövetelésérő l . "

2 . A Javaslat 180. §-ának (1) bekezdése a következ őképp módosul :

„180. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az általa az illetékességi területén nyilvántartott
helyi iparűzési adóalanyok nevének (elnevezésének), adószámának, székhelyének,
telephelyeinek megjelölésével adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak

a) 2010 . április 30 . napjáig a 2010 . március 15-én esedékes és megfizetetthelyi iparűzési
adó elő leg összegérő l,

b)_2010 . június 30 . napjáig a 2009. adóévrő l, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő
adóelő leg adatokról,	 a bevallott és a bevallással egyidej űleg megfizetett adó összegérő l ,
valamint az adózó a helyi adókról szóló törvény 39/A . §-ának (5) bekezdése, illetve 39/B . §-
ának (2) bekezdése szerinti — a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáró l
tett — nyilatkozatáró l

c) 2010 január 31 . napjáig a befizetett, 2009 . december 20-áig esedékes és megfizetett
helyi iparűzési adó elő leg-kiegészítés összegérő l. ”

3. A Javaslat 181 . §-a a következőképp módosul :

„181. § Az üzleti évüket 2009 . évben kezdő , naptári évtől eltérő üzleti évet választó
adózókra a 179 .—180 . §-okban, a naptári évvel egyez ő adóévet alkalmazó adózókra
meghatározott rendelkezéseket a határnapok, illetve a határidők szempontjából az alább i
eltérésekkel kell alkalmazni.

a) E törvény 180. (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást a helyi iparűzési
adóelő leg első részletéről az üzleti év első napjától számított 120 napon belül kell teljesíteni .



3

•b) E törvény 180 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatást a 2009-ben kezdődő
üzleti évről benyújtandó bevallás esedékességét ő l számított 30 napon belül kell teljesíteni .

c) E törvény 179 . § (3) bekezdésében megjelölt 2010 . március 15 . határnap alatt az üzleti
év első napjától számított harmadik hónap 15 . napját kell érteni[ .]:

d) E törvény 180 .	 (1) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást az üzleti év első
hónapjának utolsó napjáig kell teljesíteni . "

INDOKOLÁ S

Annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok minél hamarabb hozzájussanak a hely i
iparűzési adó, adóel ő leg, valamint az elő leg-kiegészítés összegéhez, a módosító indítvány a
törvényjavaslat ez irányú kiegészítésére tesz javaslatot . E szerint az állami adóhatóság a z
adózó tényleges teljesítésétől függetlenül az esedékességig biztosítja az önkormányzatok
részére azt, hogy a helyi iparűzési adó, adóelő leg, valamint az előleg-kiegészítés összegéhe z
hozzájussanak .

Budapest, 2009 . június 16 .
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