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Az Országgyű lés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Rívatal<a

1546-0/ 9

Égiezett: 2012 0 KT 1 a.

Kövér László úrna k
az Országgy ű lés elnöke

HELYBEN

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Magyar Országgyű lé s
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlás a

az Egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szól ó
T/8750 számú törvényjavaslatról

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgy ű lés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága – mint kijelölt bizottság – 2012 ..október 15-e i

ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz az Ogytv . 15 .* (3) bekezdése alapján, valamint IIHSZ 95 . §

(2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlását nyújtja be.

A bizottság meghallgatta az el ő terjesztő képviseletében a Nemzetgazdasági Minisztériu m

osztályvezetőjének a törvényjavaslathoz fűzött szóbeli kiegészítését és azt 12 Igen, 3 nem, 2 tartózkodá s

szavazattal általános vitára ajánlott .

A bizottság kisebbségben maradt képvisel ő inek véleményét Gúr Nándor (MSZP) ismerteti.

A bizottság többsége el őadót nem állít, az ülésen támogatták a törvényjavaslatot, egyetértettek a

kormány által megfogalmazott adópolitikai iránnyal, a 2013 . évre javasolt adöváItozások fókuszában a

következő célok állnak : arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer megszilárdítása ,

gyennekvállalás ösztönzése az adórendszeren keresztül, egységes adórendszer kialakítása, illetékkulcs -

rendszer átalakítása, vállalkozói környezet, versenyképesség javítása, befektetések ösztönzése, az adózó i

adminisztrációs terhek, az adó- és vámhatósági adminisztráció csökkentése, az adómorál er ősítése .
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A kis- és középvállalkozások admínisztrációs terheinek csökkentése érdekében 2013-tól az ún . mikr o

gazdálkodói egyszer űsített éves beszámolót is választhatják, ez további egyszerűsítés .

A javaslat csökkenti a jelentős összegű hibára vonatkozó alsó korlátot és eltörölni javasolja az ismétel t

közzétételi kötelezettséget, amelynek hatására egyszerre csökkenhetnek mind a nagyobb, mind pedig a
kisebb vállalkozások adóadminisztrációs terhei .

Budapest, 2012 . október 17 .

Kara ,okos
alelnök'
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