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Dr. Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

módosító iavaslat
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/8750.
számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) – az egyes házszabályi
rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY határozat 94. §-ának (1) bekezdése alapján – a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 146 . §-a a következők szerint módosul :

„146. Az Itv . 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként
nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezésse l
érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább
5000 forint, legfeljebb 500 000 forint . Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben ne m
állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint . A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az
egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési
könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vag y
vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint ,
legfeljebb 500 000 forint[.], ha [Ha] a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapíthat ó
meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.”

2 . A törvényjavaslat 155 . §-a a következők szerint módosul :

„155. § Az Itv . 89 . §-a és a89.§-t megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép :

„Ahagyaték (vagyonátszállás) bejelentése a közjegyző és a bíróság által
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89. (1) Ha a hagyatékot közjegyző vagy bíróság adja át, az illetékkiszabás véget t

a) a közjegyző a teljes hatályú hagyatékátadó végzést,

b) a bíróság [a hagyatéki vagy tulajdonjogi perben hozott] azöröklési jogcímen
tulajdonszerzést megállapítóhatározatát

annak jogerőre emelkedésétő l számított 15 napon belül megküldi az állami adóhatóságnak.
A végzéshez és a határozathoz csatolni kell a hagyatéki leltár másolatát, a végrendelet ,
osztályos egyezség, illető leg hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv hitelesített, teljes másolatát .

(2) Az (1) bekezdést a póthagyatéki eljárásra is alkalmazni kell .'

3. A törvényjavaslat 161 . 5. pontja a következ ők szerint módosul :

(Az Itv. )

„5. 17/B . § (1) és (6) bekezdésében a „(3)-(5)” szövegrész helyébe a „(4)-(5)” szöveg, ”

(leP•)

4. A törvényjavaslat 185 . §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az Art. 17. § (14) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(14) A magánszemélyként adószám birtokában adóköteles tevékenvsézet végz ő adózó
tevékenysomi köreit azÖVTJkód szerint jelenti be az állami adóhatósághoz .'

5. A törvényjavaslat 188. § (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az Art. [a] 24/C. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki :

„(2d) A (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alkalmazása szempontjából adótartozásnak minősül
az adóhatóság által a cs ődeljárási és a felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX. törvény
80. §-a szerint engedményezett, valamint a bejelenteni mell őzött vagy lemondással érintett
követelés is .'

6. A törvényjavaslat 188. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

4) Az Art. 24/C. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés léé:

„~5) Az állami adóhatóság az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott
határozatot visszavonja, és az adószámot megállapítja, ha

a) az adószám megállapítását a (2) bekezdés aa), ab), vagy b) pontja alapján tagadta meg és az
a vezető tisztségviselő , vagy tag, akire tekintettel az állami adóhatóság az adózó adószámának
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megállapítását megtagadta, a (4) bekezdés szerinti kérelmére indult eljárásban bizonyítja ,
hogy

aa) az adószám megállapításának megtagadására okot adó tartozást az aztfelhalmozó adózó
azért nem tudta kiegyenlíteni, 	 mert	 az	 általa	 teljesített	 termékértékesítés	 vagy
szolgáltatásnyújtás ellenértékét egy vagy több vev ő , illető leg megrendel ő részben vagy
egészben nem egyenlítette ki, é s

ab) a vevőkkel, megrendel őkkel szemben fennálló – illetőleg a felszámolás vag y
kényszertörlési	 eljárás kezdő időpontjában fennállt –, határidőre ki nem egyenlített
követelések összege az adótartozás összegét eléri vagy meghaladja, illet őleg a felszámolás
vagy kényszertörlési elíarás kezdő időpontjában elérte vagy meghaladta, és

ac) az adótartozást felhalmozó adózó a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el ,
ahogy az az adott helyzetben tő le elvárható.

b) az adószám megállapítását a (2) bekezdés aa) vagy b) pontja alapján tagadta meg, és az a
vezető tisztségviselő , vagy tag, akire tekintettel az állami adóhatóság az adózó adószámána k
megállapítását megtagadta, a (4) bekezdés szerinti kérelmére indult eljárásban,akérelem
benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy a kizáró ok alapjául szolgáló adótartozás már nem
állfenn.'

7. A törvényjavaslat a következő 192. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a további §-o k
számozása értelemszerűen módosul :

„192. § Az Art . a következő 30/A. §-sal egészül ki :

„30/A. § A 29-30 . § rendelkezéseitő l eltérően, ha a magánszemély a munkáltató (kifizető)
jogutód nélküli megszűnését követően tárja fel, hogy a munkáltató (kifizető)azadóelőlegét ,
adóját nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, és a hibaa
törvényben meghatározottnál magasabb összeg ű adó, adóelő leg levonását eredményezte, erről
a tényrő l az adóazonosító szám feltüntetésével bejelentést tehet az állami adóhatósághoz .A
bejelentés alapján az adókülönbözetet az állami adóhatóság határozattal írja el ő a
magánszemély javára, amennyiben az állami adóhatóság nyilvántartása szerint a munkáltat ó
(kifizető) a magánszemélytől a törvényben meghatározottnál magasabb összegű adót ,
adóelő leget vont le, vallott be és fizetettmeg.'

8. A törvényjavaslat a következő 193. §-sal egészűl ki, ezzel egyidejűleg a további §-ok
számozása értelemszerűen módosul :

„193. § Az Art . 37. & (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4a) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a visszaigényelt általános forgalmi adót, feltéve ,
hogy az adózó a kiutalási igényét nem a felszámolást (egyszerűsített felszámolást) vagya
végelszámolást (egyszerűsített végelszámolást) lezáró adóbevallásban terjeszti el ő , a bevallá s
beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességt ől számított 30 napon belül, haa
visszaigényelhető adó összege az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni .,
amennyiben az adózó az általános forgalmi adó áthárítására jogalapot teremtő minden ügylet-
melynek teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az adott adómegállapítási időszakban
adólevonási jogát gyakorolja - számlá(k)ban feltüntetett ellenértékének adót is tartalmaz ó
összegét a bevallás benyűjtásának napjáig teljes mértékben megfizette vagy tartozás a
egészében más módon megsz űnt, és a feltétel fennállásáról az adózó a bevallásába n
nyilatkozik. E rendelkezés alkalmazása során az ellenértéket megfizetettnek kell tekinteni,
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amennyiben abból kizárólag szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történika
visszatartás .'

9. A törvényjavaslat 197. §-a a következő (1)-(3) bekezdéssel egészül ki, ezze l
egyidejűleg a jelenlegi szöveg számozása (4) bekezdésre módosul :

dl)Az Art . 52 . § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Az állami adóhatóság)

„b) elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásr a
kötelezettek és a mez őgazdaságiőstermelő által benyújtott, 31 . § (2) bekezdése szerinti
bevallásban szereplő adatok közü l

ba) a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz, valamint a nyugdíjfolyósító szerv
által	 folyósított	 ellátások	 jogszerűségének	 vizsgálatához	 szükséges	 adatokat	 a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nYugdíjbiztosításí szerv részére ;

bb) az egészségbiztosítási ellátások, valamint a rehabilitációs hatóság által folyósított
ellátások utólagos ellen őrzéséhez szükséges adatokat az egészségbiztosítási szerv, ésa
rehabilitációs hatóság részére ;

bc)	 az	 álláskeresési	 támogatások	 és	 a	 foglalkoztatást	 elősegítő 	 támogatások
megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat az állami foglalkoztatási szerv részére .,
a munkaügyi	 ellenőrzés	 elősegítéséhez és a munkajogviszonyok jogszerűségének
ellenőrzéséhez szükséges adatokat a munkaügyi hatóság részére .”

{2) Az Art . 52. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:

(Az állami adóhatóság

„d) a társadalombiztosítási	 ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások
megállapítása és ellenőrzése céljából elektronikus úton hivatalból átadja a vendéglátó üzlet
felszolgálója által a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásban bevallott borravaló után
fizetett nyugdíjjárulék alapjára és összegére vonatkozó adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap
kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv részére .”

(3) Az Art . 52 ._§-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki :

,,(13a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság az állami adó- és vámhatóság megkeresésére
adatot szolgáltat a nyilvántartásában szereplő adatokról, amennyiben az az ellenőrzés
lefolytatásához szükséges .'

10. A törvényjavaslat 198. §-a a következők szerint módosul :

„198 . § Az Art. 54. (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Az állami adóhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a
költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi)

„c) azon adózók nevét, elnevezését és adószámát (csoportazonosító számát) az adószám
(csoportazonosító szám) törlésére utalással, amely adózók adószámát az állami adóhatóság a
24/A. [bekezdése], 24/B. §, vagy 174/A. § (1) bekezdés alkalmazásával törölte, a törlést
elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől az adószám megállapításáig vagy ennek hiányában
az adózó megszűnéséig, valamint[,]'
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11 . A törvényjavaslat 213 . §-a a következ ők szerint módosul :

[213. § (1) Az Art . 132. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„(2) Az adózó (kérelmező) a feltételes adómegállapítás iránti kérelmébe n
kezdeményezheti a feltételes adómegállapítás társasági adót érintő részeinek jöv őbeli
jogszabályváltozásra tekintet nélküli, a kérelem benyújtásának adóévében, és az azt
követő két adóévben való alkalmazhatóságának megállapítását (a továbbiakban : tartós
feltételes adómegállapítás), ha :
a) az adózónál az adóévet megelőző adóévben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma
legalább 200 fő , vagy
b) az adózó mérlegfőösszege az adóévet megelőző adóévben – az adóévben jogelőd nélkül
alakult adózó esetén az adóévi várható mérlegfőösszeg – legalább 1 milliárd forint .”
(2) Az Art. 132. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészűl ki :
„(2a) Ha a tartós feltételes adómegállapítás kiadmányozását követ ően megállapításra
kerül, hogy az adózó a kérelem benyújtásakor nem felelt meg a (2) bekezdés a) vagy b )
pontjában foglalt feltételeknek, vagy az adóévben jogelőd nélkül alakult adózó tényleges
adóévi mérlegfőösszege nem éri el az eljárás kezdeményezésekor megjelölt várható
mérlegfőösszeget, úgy a tartós feltételes adómegállapítás – a kiadmányozásának
időpontjától kezdődően – csak a jogszabályváltozás(ok) figyelembevételéve l
alkalmazható . Ez esetben a tartós feltételes adómegállapítás kezdeményezéseko r
megfizetett díj visszatérítésének nincs helye.”
(3) Az Art. 132. (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :
„(3) A feltételes adómegállapítás az adóhatóságra csak változatlan tényállás mellett, a z
adott ügyben kötelező. A feltételes adómegállapítást érdemben érint ő jövőbeli
jogszabályváltozás, a tényállás megváltozása (tartalmi változás) esetén – anna k
hatálybalépésétől, illetve időpontjától kezdődően – a feltételes adómegállapítás ne m
alkalmazható. A tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságát – a (2) bekezdé s
kivételével – a jogszabályváltozás nem, csak a tényállás megváltozása érinti.
(4) A határozathozatalra nyitva álló határidő az elsőfokú eljárásban a kérele m
benyújtásától számított 60 nap, hiánypótlás esetén a hiánypótlástól számított 60 nap . A
határidő 60 nappal meghosszabbítható . A feltételes adómegállapítás iránti kérelem az
elsőfokú határozat meghozataláig visszavonható . Az adózó (kérelmező) a kérelmében
kezdeményezheti a feltételes adómegállapítás sürg ősségi eljárásban történ ő elbírálását,
melynek során az els őfokú eljárás ügyintézési határideje 30 nap, hiánypótlás esetén a
hiánypótlástól számított 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható .
(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelem jogszabályban el ő írt nyomtatványon nyújtható be .
A kérelemhez csatolni kell az adózó nyilatkozatát arról, hogy
a) a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak;
b) a kérelem vagy hasonló kérelme ügyében nincs és korábban sem volt folyamatba n
tudomása szerint ellenőrzés, hatósági eljárás vagy bírósági eljárás .”
(4) Az Art. 132. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki :
„(5a) Kutatás-fejlesztési tevékenység min ősítését is igénylő feltételes adómegállapítás
iránti kérelem esetén csatolni kell a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével
összefüggő eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkez ő hatóság előzetes minősítést
tartalmazó határozatának másolati példányát.”
(5) Az Art. 132. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„(6) A kérelem díjköteles, a díj mértéke a feltételes adómegállapítással közvetlenü l
érintett adózó(k) számától függően a következők szerint alakul:
a) az adózó (kérelmező) és egy, konkrétan meghatározott személy esetén 3 millió forint,
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b) az adózó (kérelmező) és legalább kett ő , legfeljebb három konkrétan meghatározott
személy esetén 6 millió forint,
c) ha a jogügylet egyik oldalán előre meg nem határozható számú, vagy előre
meghatározható számú, de nem azonosítható adózó(k) szerepel(nek), akkor 8 millió
forint ,
d) tartós feltételes adómegállapítási kérelem elbírálásának a díja az a)–c) pont alapján a
kérelemre irányadó összeg kétszerese, de legfeljebb 15 millió forint,
e) a kérelem sürgősségi eljárásban történ ő elbírálásának díja az a)–d) pont alapján a
kérelemre irányadó összeg kétszerese, de legfeljebb 15 millió forint."
(6) Az Art. 132. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki :
„(6a) Ha az adózó feltételes adómegállapítás iránti kérelmében tartós feltétele s
adómegállapítás iránti kérelmet is el őterjeszt, a díj fizetésére a tartós feltétele s
adómegállapítási kérelem elbírálásának díjára irányadó rendelkezéseket kell
alkalmazni .”
(7) Az Art . 132. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(7) A kérelmet el kell utasítani, ha
a) az adózó nem teljesíti az (1)–(5) bekezdésben meghatározott feltételeket ,
b) alaposan lehet attól tartani, hogy a közölt tényállás valamely más szerz ődést, ügyletet
vagy cselekményt leplez, illetve a rendeltetésszerő joggyakorlás elvébe ütközik ;
c) a kérelemben foglalt tényállás már teljesített ügyletre vonatkozik ;
d) a tényállás megegyezik az adózó egy korábbi, már elutasított feltétele s
adómegállapítás iránti kérelmének tényállásával ;
e) a kérelemmel érintett jogügyletre vonatkozóan közigazgatási hatósági vagy bíróság i
eljárás van folyamatban ;
J) a kérelemből a hiánypótlás ellenére sem tűnnek ki az adómegállapítás szempontjábó l
jelentős tények;
g) a feltételes adómegállapítás külföldi jog értelmezését igényli .”
(8) Az Art. 132. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki :
„(7a) A kérelem elutasítása, valamint az eljárás megszüntetése esetén – a (8) bekezdé s
kivételével – az adópolitikáért felelős miniszter a befizetett díj 75%-ána k
visszautalásáról a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul intézkedik.”
(9) Az Art. 132. §-a a következő (12)–(14) bekezdéssel egészül ki :
„(12) Az adópolitikáért felelős miniszter a feltételes adómegállapítást a kérelem
benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján adja ki. Ha a kérelem benyújtását
követően, a határozat kiadmányozásának id őpontjáig a feltételes adómegállapítást
érdemben érintő jogszabályváltozás lép hatályba, – a tartós feltételes adómegállapítá s
esetén a társasági adót érintő megállapítás kivételével – a határozat tartalmazza mind a
kérelem benyújtásakor, mind a határozat kiadmányozásakor hatályos jogszabályokna k
megfelelő adómegállapítást. Az adózó (kérelmez ő) kérelmére az adópolitikáért felelős
miniszter – a tartós feltételes adómegállapítás kivételével – a nemzetközi szerződésekke l
összefüggő adókötelezettséget érintő feltételes adómegállapítást a határozat
kiadmányozásakor még nem hatályos, de kihirdetett, azonban hatályba nem lépet t
jogszabályok alapján is kiadhatja. E § vonatkozásában a nemzetközi szerződés érvényes,
ha a kötelező hatályának elismerésére Magyarország részéről a határozat
kiadmányozásáig sor került.
(13) A feltételes adómegállapítási eljárás során hozott határozat ellen benyújtott
fellebbezés díja 100 ezer forint. A feltételes adómegállapítási határozat ellen benyújtott
kiegészítés, kijavítás iránti kérelem díja 15 ezer forint .
(14) Külföldi illetőségű személy feltételes adómegállapítás iránti kérelmét kizáróla g
belföldi képviselője útján terjesztheti elő .”]
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„213 . § (1) Az Art. 132. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lén

„(1) Az adópolitikáért felelős miniszter kétfokú eljárásban az adózó (kérelmező) kérelmére–
az általa közölt, jövőbeni ügyletre, vagy jöv őbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre
vonatkozó részletes tényállás alapján – a kérelemben megielölt, adókötelezettségre vag y
annak hiányára vonatkozó konkrét kérdés(ek) vonatkozásában megállapítja az adózó
(kérelmező) és – jövőbeni ügyletre vonatkozó kérelem esetén – az általa megvalósítandó
jövőbeni ügylettel közvetlenül érintett adózó(k) adókötelezettségét vagy annak hiányát .
Feltételes adómegállapítás iránti kérelemként nem terjeszthető elő szokásos piaci ár
megállapítására irányuló kérelem . Jövőbeni és jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre
vonatkozó feltételes adómegállapítás iránti kérelem egy kérelemben nem terjeszthet ő elő . ”

(2) Az Art. 132. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) A kérelem benyújtásakor _jöv őbeni ügyletnek nem minősülő ügylet vonatkozásában
feltételes adómegállapítás csak a társasági adóval, a személyi jövedelemadóval, a kisvállalat i
adóval és a helyi ipar űzési adóval összefüggésben kérhető és a kérelem csak olyan ügylet
vonatkozásában nyújtható be, amellyel kapcsolatban az adózót (kérelmezőt) a kérelemmel
érintett adónem és adómegállapításí id őszak tekintetében bevallási kötelezettség a kérele m
benyújtásakor még nem terhelte . ”

(3) Az Árt . 132. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az adózó (kérelmező) a jövőbeni ügylettel összefüggésben a feltételes adómegállapítá s
iránti kérelmében kezdeményezheti a feltételes adómegállapítás társasági adót érintő
részeinek jövőbeni jogszabályváltozásra tekintet nélküli, a kérelem benyújtásának adóévében ,
és az azt követő két adóévben való alkalmazhatóságának megállapítását (a továbbiakban :
tartós feltételes adómegállapítás), ha:

a) az adózónál az adóévet megelőző adóévben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma
legalább 200 fő , vagy

b) az adózó mérlegfőösszege az adóévet megel őző adóévben – az adóévben jogelőd nélkül
alakult adózó esetén az adóévi várható mérlegfőösszeg – legalább 1 milliárd forint . ”

(4) Az Art . 132. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Ha az adózó a kérelem benyújtásakor nem felelt meg a (2) bekezdés a) vagy b 1
pontjában foglalt feltételeknek, vagy az adóévben jogelőd nélkül alakult adózó tényleges
adóévi mérlegfőösszege nem éri el az eljárás kezdeményezésekor megjelölt várhat ó
mérlegfőösszeget, úgy a tartós feltételes adómegállapítás – a kiadmányozásának id őpontjától
kezdődően – csak a jogszabályváltozás(ok) figyelembevételével alkalmazható . Ez esetbena
tartós feltételes adómegállapítás kezdeményezésekor megfizetett díj visszatérítésének ninc s
helye .”

(5) Az Art. 132. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(3) A feltételes adómegállapítás az adóhatóságra csak változatlan tényállás mellett, a z
adott ügyben kötelező .	 A	 feltételes adómegállapítást	 érdemben érintő jövőbeni
jogszabályváltozás 	 vagy	 tényállásváltozás	 (tartalmi	 változás)	 esetén	 –	 annak
hatálybalépésétől,	 illetve időponcától kezdődően – a feltételes adómegállapítás nem
alkalmazható . A tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságát – a (2a) bekezdés
kivételével -- a jogszabályváltozás nem, csak a tényállás megváltozása érinti .

(4) A határozathozatalra nyitva álló határidő az elsőfokú eljárásban a kérelem
benyújtásától számított 60 nap, hiánypótlás esetén a hiánypótlástól számított 60 nan A
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határidő 60 nappal meghosszabbítható . A feltételes adómegállapítás iránti kérelem az
elsőfokú határozat meghozataláig visszavonható . Az adózó (kérelmező) a kérelmében
kezdeményezheti a feltételes adómegállapítás sürg ősségi eljárásban történő elbírálását ,
melynek során az elsőfokú eljárás ügyintézési határideje 30 nap, hiánypótlás eseténa
hiánynótlástó1 számított 30 nap A sürgősségi eljárás határideje 30 nap al meghosszabbítható

f5) A kérelem jogszabályban el őírt nyomtatványon nyúitható be . A kérelemhez csatolni
kell az adózó nyilatkozatát arról, hogy a kérelem vagy hasonló kérelme ügyében nincs é s
korábban sem volt folyamatban tudomása szerint ellenőrzés, hatósági eljárás vagy bírósági
eli árás . "

(6) Az Art . 132. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki :

„(Sa) Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítését is igénylő feltételes adómegállapítás
iránti kérelem esetén csatolni kell a kutatás-fejlesztési tevékenység min ősítésével összefüggő
eljárás	 lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság előzetes minősítést	 tartalmazó
határozatának másolati példányát . ”

(7) Az Art . 132. § (6j bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A kérelem díjköteles, a díj mértéke :

a) az ügylet értékének 1%-a, de legalább 1 millió, legfeljebb 8 millió forint, vag y

b) szerződéscsomag esetén 10 millió forint, vagy

c) szerződéstípus esetén 10 millió forint, vagy

d) tartós feltételes adómegállapítási kérelem esetén az abc) ont alapján a kérelemre irányadó
díj kétszerese, de legfeljebb 15 millió forint, vag y

e) jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozó kérelem esetén az a)—c) pont alapjá n
a kérelemre irányadó díj kétszerese, de legfeljebb 15 millió forint, vag y

f) a feltételes adómegállapítás iránti kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén a z
a)-c) pont alapján a kérelemre irányadó díj kétszerese, de legfeljebb 15 millió forint, a d)-e )
ont ala .'án a kérelemre irán adó dí' kétszerese de le~fel'ebb 20 millió forint .”

(8) Az Art. 132 . _§-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki :

„(6a)	 Ha az adózó feltételes adómegállapítás iránti kérelmében tartós feltétele s
adómegállapítás	 iránti	 kérelmet is előterjeszt,	 a díj fizetésére	 a tartós	 feltételes
adómegállapítási kérelem elbírálásának díjára irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni .”

(9) Az Art. 132. § (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7) A kérelmet el kell utasítani, ha

a) az adózó nem teljesíti az (1)-(5a) és a (14) bekezdésben meghatározott feltételeket;

b) alaposan lehet attól tartani, hogy a közölt tényállás valamely más szerz ődést, ügyletet vagy
cselekményt leplez, illetve a rendeltetésszerű ioggyakorlás elvébe ütközik;

c) a kérelemmel érintett ügyletre vonatkozóan közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás
van folyamatban;

d) a kérelemből a hiánypótlás ellenére sem állapíthatóak meg az adómegállapítá s
szempontjából jelentős tények;

e) a feltételes adómegállapítás külföldi jog értelmezését igényli . ”

(10) Az Art. 132.1-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki :
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„(7a) Az eljárás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, vagy a
kérelem elutasítása esetén az adópolitikáért felel ős miniszter a befizetett díj 85%-át a dönté s
jogerőre emelkedését követ ően haladéktalanul visszatéríti az adózó (kérelmező) részére.A
sürgősségi eljárás határidejének túllépése esetén az adópolitikáért felelős miniszter a befizetett
díj és a kérelemre a sürgősségi eljárás hiányában fizetendő díj különbözetét a döntés jogerőre
emelkedését követően haladéktalanul visszatéríti az adózó (kérelmező) részére . ”

(11) Az Art. 132. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) A díjat a kérelem, a fellebbezés díját a kérelem ala . an induló eljárás során hozott döntés
elleni fellebbezés benyújtásáig hiánytalanul meg kell fizetni . Ennek elmulasztása esetén az
adópolitikáért felelős miniszter – 8 napos határid ő tűzésével – a díj hiánytalan megfizetésér e
hívja fel az adózót (kérelmezőt) . Ha az adózó a felhívás ellenére az abban foglalt határidőiga
díjat hiánytalanul nem fizeti meg, az adópolitikáért felelős miniszter az eljárást megszünteti .”

(12) Az Art . 132. §-a a következő (12)–(14) bekezdéssel egészül ki :

„(12)	 Az adópolitikáért felelős miniszter a feltételes adómegállapítást a kérele m
benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján adja ki . Ha a kérelem benyújtását követ ően,a
határozat kiadmán ozásának idő . ont ái a feltételes adóme álla . ítást érdemben érintő
jogszabályváltozás lép hatályba, – a tartós feltételes adómegállapítás esetén a társasá i adót
érintő megállapítás kivételével – a határozat tartalmazza mind a kérelem benyújtásakor, min d
a határozat kiadmányozásakor hatályos jogszabályoknak megfelelő adómegállapítást . Az
adózó (kérelmező) kérelmére az adópolitikáért felelős miniszter – a tartós feltétele s
adómegállapítás kivételével – a nemzetközi szerződésekkel összefügg ő adókötelezettséget
érintő feltételes adómegállapítást a határozat kiadmányozásakor kihirdetett, azonban hatályb a
nem lépett jogszabályok alapfán is kiadhatja. E § vonatkozásában a nemzetközi szerz ődés
érvényes, ha a kötelező hatályának elismerésére Magyarország részéről a határozat
kiadmányozásáig sor került .

(13) A feltételes adómegállapítási eljárás során hozott határozat ellen benyújtott fellebbezé s
díja 100 ezer forint . A feltételes adómegállapítási határozat ellen benyújtott kiegészítés ,
kijavítás iránti kérelem díja 15 ezer forint .

(14) Külföldi illetőségű személy feltételes adómegállapítás iránti kérelmét kizárólag belföldi
képviselője útján teljesztheti elő.”

12. A törvényjavaslat 214. §-a az alábbiak szerint módosul :

„214. § Az Art . 132/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím lép :

„Afeltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítás a

132/A. § (1) Az adópolitikáért felelős miniszter kérelemre megállapítja a feltétele s
adómegállapítás során hozott határozat (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban:
határozat) [rendelkező részének] alkalmazhatóságát, ha a határozat jogerőre emelkedését
követően hatályba lépett jogszabályváltozás, megvalósult vagy a jövőbeni tényállásváltozás a
határozat rendelkező részében foglaltakat érdemben nem érinti .

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott határozat az adóhatóságra kötelez ő .

(3) Az adópolitikáért felelős miniszter eljárására – ha e § másként nem rendelkezik – a
feltételes adómegállapításra irányadó eljárási szabályokat kell alkalmazni .

(4) Az eljárás díja a kérelemmel érintett feltételes adómegállapítás díjának 50 százaléka.
Ha a feltételes adómegállapítási határozat meghozatalára sürg ősségi eljárásban került sor, az
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eljárás díjának számítása során a sürgősségi eljárásért fizetendő kétszeres szorzó alkalmazását
figyelmen kívül kell hagyni .""

13. A törvényjavaslat 221 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az Art . 172. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) A bejelentkezési, bejelentési, változás-bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási ,
pénzforgalmi számlanyitási[, bizonylat kiállítási] kötelezettség elmulasztása, továbbá az (1 )
bekezdés fi pontja esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidej űleg az adóhatóság az
adózót – határid ő tűzésével – teljesítésre hívja – bizonylat kiállítási kötelezettség elmulasztása
esetén hívhatja –fel . Az (1) bekezdés

	

pontja szerinti mulasztási bírságtól eltekintve a_fi

kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre
kötelező, előző határozatban el őírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettsé g
teljesítése esetén az e bekezdés el őző mondata alapján kiszabott bírság korlátlanul
mérsékelhető . Ha az adózó felszámolás, vagy végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárá s
alatt áll és a mulasztási bírság megállapításakor már nincsen lehet ősége a teljesítésre, az e
bekezdés els ő mondata szerinti felhívást az adóhatóság mell őzi .'

14. A törvényjavaslat 222. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a
jelenlegi szöveg számozása (1) bekezdésre módosul :

„(2) Az Art . 175 . &-a a következ ő (29) bekezdéssel egészül ki :

„(29) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg :

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

b) az egészségbiztosítási szerv,

c) a rehabilitációs hatóság,

d) az állami foglalkoztatási szerv é s

e) a munkaügyi hatóság

részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályait, így különösen a z
adatátadás határidejét és gyakoriságát .”

15. A törvényjavaslat 223 . §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az Art . 178. §-a a következő 38. és 39;ponttal egészül ki :

(E törvény és – ha más törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályo k
alkalmazásában)

„38. szerződéscsomag: akérelemben megjelölt konkrét gazdasági cél elérését közvetlenül
szolgáló, egymással közvetlen kapcsolatban lévő ügyletek (szerződések) összessége,

„39. szerződéstípus:az adózó és előre meg nem határozható számú, vagy el őre
meghatározható számú, de nem azonosítható személy(ek) közötti ügylet (szerződés).”
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16. A törvényjavaslat a következő 223 . §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a további §-ok
számozása értelemszerűen módosul :

„223. § Az Art. 177. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Amennyiben a magánszemély hallgatóihitel-törlesztési kötelezettségének nem tesz
eleget, tartozását a Diákhitel Központ Zrt . megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára
hajtja be. A behajtás iránti megkereséshez a Diákhitel Központ Zrt . a hallgatói hitel
törlesztésére kötelezett magánszemély részére igazoltan kézbesített fizetési felszólítás eg y
példányát köteles csatolnia Amennyiben az állami adóhatósági eljárásban a Diákhite l
szervezet teljes követelése nem térült meg, és a követelés pohári, ioni érvényesítéséne k
feltételei fennállnak, a Diákhitel szervezet – az állami adóhatóság 161 . § (5) bekezdés szerinti
tájékoztatását követően – polgári jogi eljárást indíthat.'

17. A törvényjavaslat 225. §-a az alábbiak szerint módosul :

„225. § ( Az Art . a következő 195 . §-sal egészül ki :

„195. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2012. évi . . . törvénnyel (a továbbiakban : Módtv2 .) megállapított :

a) 5/A. (5) és (6) bekezdését, 7 . § (6)–(7) bekezdését, [132. §-át, 132/A. § -át,] 1328 . §
(8) bekezdését, 136 . § (6) bekezdését, 141 . § (1) és (5) bekezdését, valamint 178 . § 16. pontját
a [hatályba lépését] hatálybalépését követően indult eljárásokban ,

b) 16. § (4) bekezdését a hatálybalépését követően teljesített bejelentésre vonatkozóan ,

[b)J cl 24/C. § (2b)—(2d) bekezdését, 24/F . § (6) bekezdés a) pontját, 43 . (5) bekezdését,
160/A. §-át, valamint 161 . § (8) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lév ő
eljárásokban is ,

[c) 16. § (4) bekezdését a hatálybalépését követően teljesített bejelentésre
vonatkozóan] ,

d)37.

	

(4a) bekezdését először a hatálybalépését követően benyújtott bevallások
tekintetében,

e)132. § (2a) és (3) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő, és a már elbírált
feltételes adómegállapítás iránti kérelmek vonatkozásában is ,

fl 132. § (5)–(7) bekezdését a 2013 . január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmek
vonatkozásában~

132 . (7a) és (12) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is ,

[d)J 112 133/A. § (1) bekezdését először a 2012, évrő l benyújtott személyi jövedelemadó
bevallásokra vonatkozóan ,

[e)] ü 168 . (3) bekezdését a hatálybalépését követően benyújtott önellenőrzések esetén3

j) 172. § (7) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is .,

k) 177 . § (2) bekezdését a hatálybalépésekor fölyamatban lévő eljárásokban is

kell alkalmazni .

(2) E törvénynek a Módtv2 .-vel hatályon kívül helyezett 42 . § (5) bekezdésé[t]nek a 2012 .
december 31-én hatályos rendelkezéseit a 2013 . január	 1-jén [hatályvesztésekor]
folyamatban lév ő illetékügyben alkalmazni kell .
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(3) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 24/F. § (6) bekezdés a) pontjának
hatálybalépését megelőzően hatályos 24/F. § (6) bekezdés a) pontja szerinti adószám törlést a
24/C. § (2) bekezdés ac) pontjának alkalmazásában figyelmen kívül kell hagyni . Ezt a
szabályt e bekezdés hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell .

(4) E törvénynek a Módtv2 .-vel megállapított 52 . § (7) bekezdés b) és d) pontjai szerinti
adatátadást első alkalommal a 2011 . december 31-ét követő és 2013 . ianuár Hét megelőző
időszakra benyújtott bevallások adatai tekintetében kell alkalmazni, és első alkalommal 2013 .
május 31-éig kell az állami adóhatóságnak teljesítenie . A Magyar Honvédség, Nemzeti Adó -
és Vámhivatal, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálato k
hivatásos állományú tagjai tekintetében a 2011 . évre vonatkozó bevallásokban szereplő
adatok tekintetében az adatszolgáltatást 2013 . május 31-ég kell az állami adóhatóságnak
teljesítenie .

(5) E törvénynek a 2012 . december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2013 .
január Hét megelőző időszakban járulékalapot képez ő jövedelemhez kapcsolód ó
járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíiiárulék megállapítására ,
bevallására, visszaigénylésére, és az ehhez kapcsolódóan tett nyilatkozatra .

(6) A 2013. január Hét megelőzően a járulékfizetési kötelezettség felső határának
eléréséről tett valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a 2012. december 31-én hatályos 172 . & (1 )
bekezdés k) pontját alkalmaznikell .'

18. A törvényjavaslat 226. § 12 . pontja elmarad, ezzel egyidejűleg a 226. § további
pontjainak számozása értelemszerűen módosul :

(Az Árt.)

[12. 37. § (4a) bekezdésében a „megszűnt”. A feltétel fennállásáról az adózó a
bevallásban nyilatkozik." szövegrész helyébe a „megsz űnt, és a feltétel fennállásáról az
adózó a bevallásában nyilatkozik.” szöveg; ]

(léP•)

19. A törvényjavaslat 226 . 25. és 28. pontja a következ ők szerint módosul :

(Az Art.)

„25. 141 . (5) bekezdésében a „ha a kérelem az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzést ne m
tartalmazza, vagy ha az adóügyben a NAV elnöke felettes szervként döntést nem hozott”
szövegrész helyébe a „fha a kérelmet nem a 7. § (6) bekezdés szerinti képviselő nyújtja
be, vagy a kérelmet benyújtó a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem igazolja a 7. § (7)
bekezdésében foglalt feltételek fennállását, továbbá] ha a kérelem benyújtásával
egyidejűleg nem fizeti meg az eljárási illetéket” szöveg ;”

„28. 161 . § (1) bekezdésében az „az 10 000 forintot[,] .” szövegrész helyébe az 10 00 0
forintot, ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén az 5 000 forintot . ”
szöveg;"

(léP•)

20. A törvényjavaslat 227 . §-a a következők szerint módosul :

„227. § (1) Hatályát veszti az Art .
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1 . 28. § (1) bekezdésében a „vagy elektronikus levélcímének” szövegrész;

2. 28/A. § (1) és (4) bekezdésében az „ — ideértve a járulékfizetési kötelezettség felső
határát meghaladóan levont nyugdíj j árulékot — " szövegrész ;

[2 .] 3. 124. § (5) bekezdésében az „a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésér ől és az
elektronikus tértivevényről szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kel l
alkalmazni, hogy” szövegrész;

[3 . 132. (1) bekezdésében az „ , és amennyiben lehetséges, az adóalapot és az adót”
szövegrész ; ]

4. 132/B . § (8) bekezdésében az „adótanácsadó, adószakértő , okleveles adószakértő vagy
ügyvéd ellenjegyzésével” szövegrész ;

5. 161 .

	

(8) bekezdésében „az ingatlanon történő jelzálogjog-alapítás kivételével”
szövegrész;

6. 192. § (9) bekezdésében az „Art .” szövegrész :,

[6.] 7. 3. számú melléklet K) alcím 1 . pontjában a „ , szállítólevéltömbökrő l” szövegrész ;

[7.] 8. 3. számú melléklet K) alcím 2 . pontjában a „ , szállítólevéltömbök” szövegrész .

(2) Hatályát veszti az Art .

1 . 16. § (11) bekezdés c) pontja ;

[2 . 17. § (4) bekezdése ; ]

[3 .] 2. 24/C. § (13) bekezdése;

3 . 30 . § (2) bekezdése ;

4.368. (5) bekezdése ;

5. 42. § (5) bekezdése ;

6. 52 . § (7) bekezdés c) és k) pontja;

[6. ] 7 . 79 . § (1) bekezdés i) és]) pontja ;

[7.] 8 . 96 . § (2) bekezdése ;

9. 130. §-a;

10. 172. § (1) bekezdés k) pontja ;

[8 .] 11 . 2. számú melléklet I . Az állami adóhatósághoz teljesítendő befizetések Határidők
pont 6 . pontjának 6 .3 . és 6 .4. alpontja.”

21. A törvényjavaslat IX. Fejezete a következő 17. alcímmel egészül ki, ezzel
egyidejűleg a további alcímek és §-ok számozása értelemszer űen módosul :

17. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
módosítása

„236. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény 96/A.
(1l bekezdés c) pontjában az , Art. 52 . (7) bekezdés bl pont ba és be) alpontja, d) pont
da) és db) alpontja,” szövegrész helyébe az „Art . 52.	 (7) bekezdés b) és d) pontja, ”
szöveg lép . "
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22. A törvényjavaslat 260. §-a a következők szerint módosul :

„260 . § Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény 27 .
§-a a következő szöveggel lép hatályba:

„27. Az Art. 38. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki :
„(3a) Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más ,
pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötöt t
szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés — általános
forgalmi adó felszámítása esetén [—] az általános forgalmi adóval növelt = ellenértékeként ,
szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthe t
készpénzszolgáltatást .
(3b) Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitásár a
kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részér e
teljesít, a (3a) bekezdés alkalmazásában egy szerz ődés alapján teljesített
készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a fele k
közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerz ődésben
meghatározásra."”"

23. A törvényjavaslat a következő új fejezettel egészül ki :

„XIV. Felezet

INNOVÁCIÓS JÁRULÉK

29. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény
módosítása

219,_§	 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény 5. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az adóévben járulékfizetésre kötelezettnek háromhavonként (el ő legfizetési
időszak) előleget kell fizetnie az el ő legfizetési időszakot követő hónap 20. napjáig. Az adóév
utolsó előlegfizetési időszakára vonatkozó járulékelőleget a járulékfizetésre kötelezett az
elő leg-kiegészítéssel egyidej űleg köteles teljesíteni . Az előlegfizetési időszakra fizetend ő
járulékelőleg mértéke a (4) bekezdés alapján meghatározott járulékel őleg egynegyede .”

24. A törvényjavaslat 289. (4)—(5) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(4) Az 1 . § — 38 . §, 40 . §, 41 ., §, 47 . § — 54. §, 56 . § -111 . § a) pont, 114. -120. §, 122. § ,
124. § — 162. §, 165 . § — 196 . §, 197. § (1)-(2) bekezdése, 198. § — 221 . §, 222. § (2)
bekezdése, 223 . §-225. §, 226 . § 1-11[2] .,_11[4] -3 [4]3 . pontjai, 227. — 238. §, 240 . — 249.
§, 250 . § (1) bekezdés, 251 . § — 254 . §, 258 . § — 259 . §, 270 . §, 272 . — 288. §, az 1—3 ., 5 . és
7[—9]. melléklet, 8 . melléklet 1 . és 3 . pontja valamint a 9 . melléklet 2013 . január 1-jén lép
hatályba.

(5) A 112. §, 113 . b) pontja, 197 . § (4) bekezdése, 226. § 12[3] . pontja és a 6 . melléklet
2013 . július 1-jén lép hatályba.
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25. A törvényjavaslat 289 . § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) Az 55 . §[ .] és a 222. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.”

26. A törvényjavaslat 8. mellékletének 1 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„l . Az Art . 2 . számú melléklet I . Az állami adóhatósághoz teljesítendő befizetések Altalános
rendelkezések pontja a következ ő 2a. alponttal egészül ki :
„2a. Az adózó a 33 . § (12) bekezdésében meghatározott bevallási kötelezettség [határidejével
egyidej űleg] teljesítésének határidejéig az adót is köteles megfizetni .'

27. A törvényjavaslat 8 . melléklete az alábbi 2 . ponttal egészül ki, egyidejűleg a
törvényjavaslat 8 . melléklete 2 . pontjának számozása értelemszer űen módosul .

„2. Az Art. 2. számú melléklet I . Az állami adóhatósághoz teljesítend ő befizetések Határidők
2. Az általános forgalmi adó pontjának b) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

b) Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként
bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti . Az
adóhatóság a gyakoribb elszámolást — az adóév végéig — különösen abban az esetbe n
engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított
forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illető leg az adózó beruházást
valósít meg. Az adóhatóság megtagadja az engedély kiadását, ha az adózó esetében az alábbi
feltételek bármelyike érvényesül :

a kérelem benyújtását megel őző két éven belül

az adószám felfüggesztés hatálya alatt állt vagy adószámát törölték .,
az adóhatóság — számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása, be nem
jelentett alkalmazott foglalkoztatása, ellen őrzés akadályoztatása miatt — jogerősen
mulasztási bírsággal sújtotta ,
szerepel(t) az 55 . § (3) bekezdése vagy (5) bekezdése alapján közzéteendő adózói
listán,
25 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű adótartozás miatt végrehajtási
eljárás folyt/folyik ellene .

A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallás i
kötelezettségre

	

áttérést

	

megelőző ,

	

bevallással le

	

nem zárt

	

időszakra vonatkozó
adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni .

Az eljáró adóhatósom vezetője az engedélyt a kizáró ok fennállása ellenére különös
méltányosságból megadhatja, ha az engedély megadását kizáró ok nincs arányban az adóz ó
gyakoribb elszámoláshoz fűződő méltányolható érdekével .”

Indokolá s
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1. Az Itv . módosítását érintő technikai jellegű , szövegpontosító módosítás

2. Az Itv. módosítását érintő technikai jellegű , szövegpontosító módosítás

3. Az Itv-t érintő technikai jellegű, szövegpontosító módosítás

4. Az egyéni vállalkozók tevékenységi köreire vonatkozó bejelentés módjával
kapcsolatos rendelkezést az Art. 16. § (3) bekezdés d) pontja már tartalmazza. A
javaslat - a rendelkezés duplikációjának elkerülése érdekében — a 17 . § (14)
bekezdésének módosítására irányul .

5. Szövegjavító módosítás.

6. A módosítás lehetővé teszi, hogy ha az adóregisztrációs eljárásban a vezet ő
tisztségviselő vagy tag fennálló adótartozása miatt kellene megtagadni az adószá m
megállapítását, úgy az adótartozás megfizetésével, vagy a tartozás más módon val ó
megszűnésével és ennek kimentési eljárásban való bizonyításával mentesüljön az
adózó az adószám megtagadása alól .

7. A javaslat — az alapvető jogok biztosának állásfoglalása figyelembe vételével —
lehetőséget biztosít a magánszemély számára, hogy a túlvont adó (adóel őleg) iránti
igénnyel léphessen fel az állami adóhatóság el őtt abban az esetben, ha a munkaadója
(kifizetője) a túlvonást követően, de a helyzet rendezését megelőzően jogutód nélkül
megszűnik. A javaslat alapján a túlvont adót (adóel őleget) az állami adóhatóság
határozattal állapítja meg a magánszemély javára .

8. A 2012. január 1-jétől hatályos szabályok szerint a felszámolás, végelszámolás alat t
álló adózók esetében a záró adóbevallásban előterjesztett költségvetési támogatá s
kiutalását a záróellenőrzés lefolytatására előírt határidőben, tehát egyszerűsített
felszámolás/végelszámolás esetén 45, „normál” felszámolás/végelszámolás esetén 6 0
napon belül kell teljesíteni . E szándék azonban nem tud érvényesülni azokban az
esetekben, amikor az adózó él a 37 . § (4a) bekezdése szerinti nyilatkozattal . Ezekben
az esetekben a 2012. január 1-jétől hatályos szabályozás érvényesülése érdekébe n
szükséges az Art. 37. § (4a) bekezdésének módosítása, mely alapján a jövőben az
említett esetekben az általános forgalmi adó visszaigénylések általánostól rövideb b
kiutalási határidőn belüli kiutalására vonatkozó rendelkezés nem vonatkozik .

9. Az adatszolgáltatás- technikai fejlődése indokolttá tette az állami adóhatóság álta l
teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálatát,
amelynek eredményeképpen továbbra is az Art . rendelkezik az adatszolgáltatás
céljának, jogosultjainak és adatkörének általános meghatározásáról, azonban az
adatátadás részletes szabályait, így különösen az átadott adatok — az Art . által
meghatározott törvényes keretek között megállapított - pontos körét, az adatátadá s
határidejét és gyakoriságát kormány rendelet szabályozza. A módosítás célja, hogy a
konkrét adatokat tartalmazó adatszolgáltatási struktúra rendeleti szintű
szabályozásával a hatóságok közötti pontosabb adatszolgáltatás valósuljon meg, illetv e
a hatóságok jogszabályban rögzített feladataihoz igazoldó adatstruktúra kerüljön
kialakításra . Az állami adóhatóság ellenőrzéseinek hatékonysága növelése érdekében a
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javaslat biztosítaná azt, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság az állam i
adóhatóság egyedi megkeresésére adatot szolgáltasson az állami adóhatóság részére .

10. Jogtechnikai módosítás .

11. A feltételes adómegállapítás rendelkezéseinek hatályát a javaslat kiterjeszti a jövőbeni
ügyletnek nem minősülő ügyletekre is. Ezen ügyletek tekintetében szigorú feltételeket
javasol meghatározni a módosítás : ezen kérelmek tekintetében szűkül az
adómegállapítással érintett adónemek köre, csak SZJA, TAO, HIPA és kisvállalat i
adókötelezettség lehet a kérelem tárgya. A kérelem csak olyan ügylet vonatkozásába n
nyújtható be, amellyel kapcsolatban az adózót (kérelmez őt) a kérelemmel érintett
adónem és adómegállapítási időszak tekintetében bevallási kötelezettség a kérele m
benyújtásakor még nem terhelte . A jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyeltekre
vonatkozó kérelem díja az általános mérték kétszerese . A javaslat emellett
szövegjavító, értelmezést segítő rendelkezéseket tartalmaz .

12. Szövegpontosító rendelkezés .

13. A javaslat az adóhatóság ellenőrzési kapacitásainak hatékonyabb kihasználását segíti
elő . Az Art. jelenleg hatályos 172 . § (7) bekezdése alapján az adóhatóságnak bármely
bizonylat kiállításának elmulasztása esetén - bírság kiszabása mellett- fel kell
szólítania az adózót az adókötelezettség teljesítésére . Ez a szabály a gyakorlatban
egyes bizonylattípusokra azonban nem alkalmazható . A javaslat értelmében a jöv őben
az adóhatóság az adott eset sajátosságai alapján dönthet úgy is, hogy mell őzi a
kötelezettség teljesítésére való felhívást .

14. Ld. 9. pont indokolása

15. A feltételes adómegállapítási eljárásokkal összefügg ő, jogalkalmazást segítő
rendelkezések .

16. A Diákhitel Központ Zrt. ügyfeleivel szemben fennálló követelései adók módjár a
behajtandó köztartozásnak minősülnek, melyek behajtását – a Diákhitel Központ Zrt.
megkeresésére - az állami adóhatóság végzi . A javaslat az állami adóhatóság útján
nem érvényesíthető követelések esetén biztosítaná a Diákhitel Központ Zrt polgár i
peres eljárásban történő igényérvényesítésének lehet őségét .

17. Az Art. 37. § (4a) bekezdésének, 52 . § (7) bekezdésének, 132 . §-ának, a 172. (7)
bekezdésének, továbbá a 177 . § (2) bekezdésének módosításához fűződő , valamint az
egyéni nyugdíj-járulékfizetési felső határ megszüntetésével átmeneti rendelkezések .

18. Jogtechnikai módosítás. Az Art. 37. (4a) bekezdésének módosítására vonatkozó
javaslatot a törvényjavaslat is tartalmaz . A javaslat a 37 . (4a) bekezdés módosítását
egységesen a javaslat 6 . pontjában kezelné .

19. A törvényjavaslat az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére
kijelölt miniszterhez benyújtott felügyeleti intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálat
nélküli elutasításáról rendelkezik abban az esetben, ha a kérelmet nem a képviselet i
szabályoknak megfelelően nyújtották be, mely elutasítási ok nevesítése azonban nem
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indokolt, tekintettel arra, hogy az ezen esetekben irányadó eljárás más jogszabály i
rendelkezésekbő l következik . Jogtechnikai, szövegjavító módosítás .

20. Az adatszolgáltatásra és a feltételes adómegállapítósra vonatkozó rendelkezések
módosítására (lásd: 9. és 11 . pont) tekintettel szükséges módosítások, valamint a z
egyéni nyugdíj-járulékfizetési felső határ megszüntetésével összefüggő jogtechnikai
módosítások, továbbá egyéb szövegpontosító és jogtechnikai módosítás .

21. A 9. ponthoz kapcsolódó jogtechnikai módosítás .

22. Szövegpontosító, technikai módosítás .

23. Az innovációs járulék feltöltési kötelezettséghez kapcsolódóan a törvényjavasla t
rögzíti, hogy a IV. negyedévre vonatkozó járulék előleg fizetési kötelezettséget az
adóév utolsó hónapjának 20 . napjáig teljesítendő járulék-kiegészítési kötelezettség
megfizetésével egyidejűleg teljesíteni kell .

24. A törvényjavaslat hatályba léptető rendelkezéseinek módosítása. A Módosítás szerint
az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság kérelemre történő adatszolgáltatására, és az áfa
gyakoribb elszámolásának engedélyezésére vonatkozó új rendelkezések már a
kihirdetést követő napon hatályba lépnek.

25. Az adók módjára végrehajtandó köztartozások lekérdezhet őségének megvalósítása
jelentős mértékű informatikai fejlesztést igényel, amelyhez a szükséges kapacitások –
figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára előírt más, szintén
informatikai fejlesztést igénylő feladatokra – jelenleg a NAV-nál nem ál l
rendelkezésre. Erre tekintettel a javaslat egy évvel későbbre, 2014. január 1-re
halasztja a lekérdezhetőség biztosításának hatálybalépését .

26. Pontosító, technikai jellegű módosítás.

27. A módosítás az általános forgalmi adó elszámolás gyakorításával kapcsolatban
hatályon kívül helyezi az engedély iránti kérelem elutasításához vezet ő azon feltételt ,
amely szerint az engedély iránti kérelmet meg kell tagadni, ha az adózó két éven belü l
legalább három alkalommal székhelyet váltott, figyelemmel arra, hogy a
székhelyváltás jog, amely ilyen módon nem korlátozható . Természetesen – mivel a
gyakoribb elszámolás engedélyezése az adóhatóság mérlegelési jogkörébe tartozik - a
rosszhiszeműen gyakori székhelyváltoztatás esetén lehetősége van az adóhatóságnak a
kérelmet elutasítani . A módosítás emellett lehetővé teszi, hogy különös
méltányosságból az eljáró adóhatóság vezetője a kizáró ok fennállása ellenére is
engedélyezze a gyakoribb elszámolást, ha az engedély megadását kizáró ok súly a
nincs arányban az adózó gyakoribb elszámoláshoz fűződő méltányolható érdekével .

Budapest, 2012. november

. .
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