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Módosító javasla t
Dr. Kövér László úr ,

az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján egyes adótörvények és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról szóló T/8750 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő .

A törvényjavaslat az alábbi 93 . §-al egészül ki a többi szakasz számozásának
értelemszerű módosításával .

"93 . § Az Áfa tv. 125.§ . (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„a) a 124. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában és a (2) bekezdésének b) pontjában
említett esetben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben taxiszolgáltatás nyújtás a
érdekében használja azzal, hogy a főtevékenységként taxiszolgáltatást nyújtó
vállalkozó a magánhasználat és taxiszolgáltatást szolgáló használat arányána k
részletes útnyilvántartással történő igazolása hiányában az előzetesen felszámított
adó összegének a 80 százalékát vonhatja le ;” "

INDOKOLÁS

A módosítás elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a taxiszolgáltatást nyújtó
vállalkozások a lehet legnagyobb mértékben bekerüljenek az Áfa-körbe, ugyanis ezen
vállalkozások jelentős része a mai napig alanyi adómentességet választ, így az általu k
nyújtott szolgáltatások Afá-ja nem jelenik meg költségvetési bevételként, de a z
általuk igénybe vett szolgáltatások, termékértékesítések sem jelennek meg az Áfa -
bevallásukban. Különös tekintettel arra, hogy a taxisok által nyújtott szolgáltatá s
adójának összege továbbra sem vonható le befizetend ő adó összegébő l a szolgáltatás t
igénybevevő adóalanyok számára - bár a költségvetésnek még akkor is pozitív lenne a
szaldója - az Áfa körbe bekerülő taxisok szolgáltatásának Afá-ja mindenképpe n
gyarapítja a központi költségvetés bevételeit .



A gazdasági élet további kifehérítését szolgálja az is, hogy az ily módon Áfa körb e
bekerült taxisok mindenképpen érdekeltek lesznek abban, hogy az általuk igényb e
vett szolgáltatások és termékértékesítések ellenértékéről a partnereik szabályszerű
számlát állítsanak ki . A módosítás ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy az Áfa
körbe való belépés a kisvállalkozói adminisztratív terhek egyidej ű csökkentése mellett
valósuljon meg, ugyanis módot ad arra, a céges telefon magánhasználatának
mintájára, hogy a nehezen ellenőrizhető valóságtartalmú részletes útnyilvántartás
vezetése helyett egy olyan arányú taxizást szolgáló használat alapján vonja le a taxis a
költségei Afá-ját, amelynek mértékét a törvény vélelmezi . A meghatározott arán y
valóságtartalmának a való élethez igazítását segíti az a további követelmény, hogy a
taxiszolgáltatást nyújtó vállalkozó főtevékenységként kell űzze a taxizást . A taxis
vállalkozások számára a módosító javaslat egy választható opciót jelent, ugyanis, ak i
vállalja a tételes kimutatás alapján a magánhasználat és a taxizási célú használa t
igazolását, az az igazolt vállalkozási célú használat költségének Afá-ját továbbra i s
teljes mértékben levonhatja a felszámított adóból. Aki pedig elfogadja a
magánhasználat törvény által vélelmezett arányát, az az ezzel járó adminisztratí v
terhektől mentesen vonhatja le a vállalkozási célú költségek vélelmezett arányára jut ó
költségek Áfáját .
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