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ORSZAGGYULÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . §-ának (1 )
bekezdése alapján a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló T/1768 .
számú törvényjavaslathoz a k ővetkező

módosító javaslatot

terjesztem elő .

A törvényjavaslat 42 . §-ának (2) bekezdése törlésre kerül a következ ők szerint, és az az t
követő bekezdések számozása értelemszerűen módosul :

„[(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az SZTNH szakért ői díjazásra nem tarthat
igényt.]”

INDOKOLÁS

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004 . évi CXXXIV. törvény
jelenleg hatályos szövege értelmében, ha az adóhatóság az ellenőrzése során szakértőként keres i
meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát (SZTNH), az SZTNH szakért ői díjazásra nem
tarthat igényt. E rendelkezés alapján az SZTNH 2012 óta ellenérték nélkül végez a Nemzet i
Adó- és Vámhivatal (NAV) részére szakért ői tevékenységet, és az azóta eltelt időszakban
elkészített több mint 2500 szakértői vélemény költségeit más hatósági szaktevékenység
bevételéből volt kénytelen finanszírozni . Ez a megoldás amellett, hogy ellenkezik a
költségvetési alapelvekkel is – jelentős többletterhet ró a hivatalra, amelyet az SZTNH 2014-
ben is már csak a 2013 . évi tartalékának a felhasználásával tudott megoldani . A másik oldalon
az SZTNH szakértői tevékenysége a NAV számára olyan többletbevételt eredményezett,
amelynek összege jelentősen meghaladja a szakértői munka költségeit.

Ennek a helyzetnek az orvoslása érdekében indokolt, hogy az adóellenőrzési eljárásban
díjmentességet biztosító rendelkezés törlésre kerüljön. Ezen bekezdés törlésével a díj összegére
az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II . 26.) IM rendeletben meghatározottak
lennének az irányadóak. A kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolato s
szakvélemények elkészítéséért jelenleg a vállalkozások mellett a bíróságok és más, szintén



állami költségvetési rendbe tartozó hatóságok is díjat fizetnek a hivatkozott IM rendelet alapján .
Maga a NAV is díjfizetést teljesít, ha nem adóellen őrzési eljárás keretében veszi igénybe az
SZTNH szakértelmét.

Budapest, 2014 . november 06 .
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