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Módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az egyes adótörvények és azokkal összefiiggő más törvények,
valamint a Nemzeti Adó-. és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792 .
számú tőrvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat a kővetkező új 32. alcímmel egészül ki, egyidejűleg ezt követő alcímek és §-ok jelölése
ennek megfelelően módosul :

.,32 . A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . éviCXCIV.törvény módosítása

251.	 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény 32. &-a helyébea
következő rendelkezés lép:

..32. § (1) Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő. a fizetési kötelezettség
terhét növelő . a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése é s
hatálybalépése között legalább 60 napnak el kell telnie.
(2) Fizetési kötelezettséget megállapító . fizetésre kötelezettek körét bővítő . a fizetési kötelezettség terhét
nővel& a kedvezményt. mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály január 1-ién vagy július 1-jén
lép hatályba, kivéve, ha
a) a kihirdetés és ahatálybalépésközött legalább 270 nap telik el ,
b) arra azAlkotmánybíróság,az Emberi Jogok Európai Bírósága. az Európai Unió Bírósága döntése miatt
van szükség, vagy
c) arra azAlaptörvényben meghatározottminősített időszakkihirdetésére okotadó körülmények
elhárításával összefüggésben van szükség .
3 A 2 bekezdés szerinti törvén más törvén csak akkor módosítha ha a kiemelt 'elentősé, tőrvén

vagy annak módosítása által elérni kívántjoghatáshozmás törvény módosítása nélkülözhetetlen ."



INDOKOLÁS

A benyújtott, immár az új gyakorlatnak megfelelően eleve csak harminc napos felkészülési idővel számoló
adócsomag is egyértelművé teszi, hogy a stabilitási törvénynek a közteherviselés rendszeréne k
kiszámíthatóságát célzó szabályai elégtelenek, hiszen a Kormány megtartásukkal is havonta behozhat egy
újabb adócsomagot — amit persze a kormányzás jelenlegi tervezettségi szintjén meg is tesz . Ennek
megfelelően az adójogalkotás kiszámíthatóságára vonatkozó érdemi garanciák megteremtésé t
halaszthatatlannak és a mostani adócsomaggal is szorosan összefügg őnek tartjuk, már csak azért is, hogy a
kétharmados többséggel kormányzó jelenlegi kormánypártoknak megadjuk az esélyt, hogy legaláb b
kormányzásuk végén megteremtsék a saját gyakorlatuk alapján fájóan hiányzó garanciákat . Ennek
érdekében úgynevezett adóalkotmány bevezetését kezdeményezzünk a jogszabályi kiszámíthatóság jelent ős
javítása érdekében és megszüntetjük a kormányzatra jellemz ő adóötletelést valamint a hatálybalépés i
időtartam meghosszabbításával segítjük a polgárokat és vállalkozásokat azzal, hogy elegend ő idejük
maradjon az alkalmazkodásra.

Budapest, 2013. október 29 .
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