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Bizottsági módosító javasla t

Tisztelt Elnökűr !

Az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottsága a Házszabály 94 . * (I )
bekezdése, valamint 102 . (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi .. . törvénnyel és ca megtakarítások ösatörzzésével összefüggő
törvénymódosításokról szóló ?'/10676. szánni törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

L A törvényjavaslat 115. '-a a kelvedrezőképp módosul:
»t15. F A Krty. 99. §-ával megállapított Art. 133/B . §-a a következő szöveggel lép

hatályba :

„133fB. [Az állami adóhatóság a települési önkorm á.nyzatonlcé .t kimatatott és
nyilvántartott helyi iparűzési adót érintő fizetési könnyítést -- település i
önkormányzatonként – engedélyezi, ha az adózd a kérelme ben táa_ával e dejüieg

vagy a kérelem állami adóhatósághoz történ ő beérkezését követő öt munkanapon fietül
írásban igazolja, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózó kérelmében foglaltakkal
egyetért. Az önkormányzati adóhatóság egyetértésének igazolására nyitva állt' határid ő
jogveaztá. Ha a helyi iparűzési adótartozás több települési önkormányzatot érint, a
fizetési könnyítést települési önkormányzatonként, $x egyetértésflkkel érintett összeg
vonatkozásában kell engedélyezni. Amennyiben az állami adóhatóság a 43/B. alapján
teljesített utalást követően fizetési könnyítést engedélyez, az átutalt, de a döntésre
tekintettel esedékessé nem vált összegcet a 431A. alapján lefolytatott visszakövetelés i
eljárás keretében érvényesíti az érintett települési önkormányzattal szemben- ]
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I Az . .1 . i a•óha ó . ~, ál tele ülési önkormán tatonként kimutatott és n tartott
helyi iparűzési adót érintő fizetési könnyítés en gedélyezése vaavannakelutasítása.. elsó fokon
az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alarrián történik . A fizetési könnyítésiránti
kérelmet az állami adóhatósághoz kell el őterjeszteni_ Az állami adóhatóság a kérelem
megalapozottságát érdemben nem vizsgálja . Az állami adóhatóság a kérelmet annak
beérkezésétől számított 5 napon belül ma küldi az önkonnán-rati adóhatósáahoz~, és a nála
nyilvántartott és az adott önkormanvzatra kimutatott helyi iparűzósi adóról, birságról
nóilékrcíl táiékoztatia az önkormányzati adóhatóságot . Az önkormányzati adóhatósága
kérelem megalapozottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 3Q
napon belül elektronikus úton megküldött nyilatkozat útfánértesítiazállami adóhatóságot a ,
kérelemmel kapcsolatos á1láspontjárc5l Az őnkorrnánvzati adóhatóság nyilatkozata részletesen
indokolja a fizetési könnyítés feltételeit lesedékességii, idSpont részletek összeg–e
pótlékszámítás stb .) vagy az elutasítás okait, illetve a fizetési könnyítés iránti kérelem
elbírálásához szükséges ás az általa feltárt tényállást . Az állami adóhatóság a fizetési
könny_tés iránti kérelem tárgyában rendelkező első fokú határozatot az önkormányzati
adóhatóság nyilatkozata alapján, a nyilatkozat beérkezésétől szflmított 15 napon belül
kiadmányozza .

{2) Az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló a nyilatkozat elküldésére
rne a a ott határi ő ' a v - • tő en ek elmulasztása esetén a kérelem e bírálására az áll í
adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozat4 nélkül – jogosult.

(3) A fizetési könnyítésről rendelkező első fokú határozat ellen kezdeményezett
ioizorvoslati eltárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult ideértve a jogorvoslati eljárá s
eredményeként elrendelt új eljárást is . A jogorvoslati eljárásban az áIlarni adóhatósáé nincs
kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához .

f4) Ha az adózó a fizetési könnyítés iránti kérelmet az önkormán	 tiadóhatósághoz
nyújtjabe. az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állam i
adóhatóságot. amelyik – ha a feltételek fennállnak 	 intézkedika végrehajtás szüneteltetése
iránt. AzértesítéskézhezvéteEótöl számított öt napon belül az állami adóhatóság a nál a
nyilvántartott és az adott önkonnánvzatra kimutatott helyi iparűzési adóról. bírságról
pótlékról tájékoztatja az önk ánvzaci adóhatóság' c

.{5) Ida az önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést engedélyez és a fizetés i
könnyítéssel érintett tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B . lz alapján elő legként
átutalta az önkormányzatnak, az állami adóhatóság haladéktalanul intézkedik a fizetési
könnvítéssel érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése érdekében .'»'

2. A törvényjavaslat 116. '-a a kövekeav"képe módosul:

»116. § A Krty 140. §-ával megállapított Art. 134/A. §-a a kővetkező szöveggel lép
hatályba:

„134tA. [A magauszcmályt terhelő, települési önkormányzatonként kímutatott helyi
iparűzési adótartozást, továbbá az azzal összefüggésben megállapított birság és
pótléktartozást, valamint a nem magánszemély adózót terhelő, a helyi iparűzési adőlioz
kapcsolódó bírság és pótléktartozást az állami adóhatóság – a tartozással érintett
telelsiiIési önkormányzatonként – mérsékli, ha az ad Őzó a kérelme beayűjtásával
egyidejűleg vagy a kérelem állami adóhatósághoz történő beérkezését követő 8t
munkanapon belül írásban igazolja, hogy az önkormányzati adóhatóság az adózó
kérelmében foglaltakkal egyetért. Az önkormányzati adóhatóság egyetértésének
igazolására nyitva álló határidő jogvesztő. Ha a helyi iparűzési adótartozás töb b
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települési önkormányzatot érint, az állami adóhatóság a tartozás összegét települési
önkormányzatonként, az egyetértésükkel érintett összeg vonatkozásában mérsékli.
Amennyiben az állami adóhatóság a 43IB. § alapján teljesített utalást követően az
adótartozást mérsékli (eIertgedi), az átutalt, de a döntésre tekintettel esedékessé nem vál t
összeget a A IA. § alapján lefolytatott vzssa..akővetcicsi eljárás kerctébvn érvényesíti az
érintett települési önkormányzattal szemberx.]

1) Az állami adóhatóságnál települési ónkormányzatonként. kimutatott és nyilvántartott,.

a) a magánszemélyt terhel ő helyi iparűzési adótartozás és az ezzelősszef iggésben
rn áll apított_b r á és pótléktartozás . továbbá

bl $ nexn rnagáaa zemély adózót terhelő. a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó bírság Ls
pótléktartozás

mérscklésc (cTeng_edése) első fokon az ónkormányzati rzdótarztóságnyilatkvzata alapján
tartét k A.z elengedes {mórsekl6sl iránti kérelmet az állami adóhatósághoz kell elöterieszteni
Az állami adóhatóság a kérelem megaIarsaaattsááát érdemben nemvizsgálja. Azállami
adóhatflság a kérelmet annak beérkezésétől. szá i tott 5 napon belül nte~rküldi az
önk.rxnán Eti adó atósá__ + _ L a n a ' v tartott és az adott önkormán Tatra kixnu t
helyi iparűzésiadóról, birságról. 'aótíékról tájékoztatiaazánkörrnányzati adóhatóságot . Az
önkormán : ti adóhatós a kérelem rncal - • +zottsá= crdcmben m s a és a kérele m
beérkezésétől számított 30 napon belül elektronikusútonmegkéíldcitt nyilatkozat ütjara értesít i
az állami adóhatóságot a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról . Az önkormányzati

óhatóság nyilatkozata, részletesen ;iudokolja	 a mérséklős (elengedés) feltételeit [mérsékelt..
(elengedetd összeg_pcltlékszámitáfi stb 1 vagy Az elutasítás okait illetve a mékiés
(elengedés) iránti kérelem elbírálásához szükséges általa feltárt ttnyálIást. Az állarai
adóhatósáé a mérséklés (elengedés) iránti kérelem tárgyríban rendelkező első fokú határozato t
az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alaaián, a nyilatkozat beérkezésétől számított 15
napon belül kiadmányozza.

f2'1 Az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló, a nyilatkozat elküldésére
meghatározott határidő roavesztö,ennek elmulasztása esetén a kérelem elbírálására aa állam i
adóhatóság – az

	

más~ Lat nyilatkozata nélkül jcs asult

3

	

mérséklésről e1 a, i s, ésröl ra, 4e-1k o első fokú határo

	

ellen k • /, em ti, 41 ett
iogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság az általános szabályok szerint - a z
nkormán ti adóba

	

n '1atkozatában fa altalCra t * • et nélkül - 'o osui ideértve a
iogorvoslAti eliáráseredményeként elrendelt új eljárást is .

Ha az adózó a mérséklés (eletzgeiésl inti kérelmet az önkormán	 1iadóhatósághoz
nYúitÍa lhe, az őn(comnárnyzatí adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állsíni
adóhatóságot, amelyik=ha a feltételek fennállnak – intézkedik a végrehajtásszüneteltetése
iránt. Az értesítés kézhezvételétől számított ötnaptan belüla7 állami adcihatásáa a nála
n véntartott é az adott önkorm= . atra kimutatott bel i . . ri adóról birsá
pótlékról tájékoztatja az önkunziánv2ati adóhatóságot .

(S) Ha az ónkormányzati adóhatóság mérséklést (elengedést) engedélyez és a mérséklésse l
(eleng edéssel) érintett tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B . § alapján előlegként
átutalta az önkormányzatnak,azállami adóhatóság haladéktalanulintézkedik a mérséklőssel
{delizedóssel) érintett tartozás 43/A. szerinti visszakcsvetelése érdekében '

a 1 _
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INDQKULÁ S

Az indítvány elfogadása esetén — a jogorvoslati eljárás kivételével — az önkormányzat i
adóhatóság nyilatkozata alapján gyakorolná az APEH a fizetési könnyitéssel, tartozá s
elengedéssel kapcsolatos hatásköröket a helyi iparűzési adót illetően.

Budapest, 2009. október 27.

Gy. Németh Erzsébet
elnök

'09 10/27 11 :34

	

Tá/Rg NO . 9736

	

PO4


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

