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Zárószavazás előtti módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 107 . §-ának (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/17547. számú egységes
törvényjavaslathoz (továbbiakban : egységes javaslat) a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 .

	

Az egységes javaslat 1. §-ának (5) bekezdésében az Szja tv. 3. §-ának 56 . pontjának
a) alpontja a következők szerint módosul :

„a) a [magáncélú szálláshelyek] magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról
szóló kormányrendelet 1 . számú mellékletének I . része szerint kiemelt gyógyhelynek, kiemelt
üdülőhelynek, gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő [településen] községben,"

2.

	

Az egységes javaslat 9. §-ában az Szja tv. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja a
következők szerint módosul :

„b) [amelyet] a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény
rendelkezései alapján tagdíj fizetésére kötött megállapodás szerint a magánszemély saját maga
javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély támogatási megállapodás szerint
valamely más magánszemély javára fizet meg ."

3 .

	

Az egységes javaslat 11. §-ában az Szja tv. 42 . §-ának (3) bekezdése a következők
szerint módosul :

„(3) Az (1) bekezdésben említett jogcímen levont összeget húsz százalékkal növelten kell
[abban] arra az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani, valamint az adóbevallás
benyújtására előírt határidőig megfizetni, amely adóévben a magánszemély a 7 . számú
mellékletben foglaltak szerint a rendelkezési jogát a szerződéskötést követő 10 éven belül
gyakorolja ."
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4.

	

Az egységes javaslat 12. §-ában az Szja tv. 44. §-a (1) bekezdésének a) pontja a
következők szerint módosul :

„a) 6 millió forint, ha az eltartottak száma [az adóév] az adóév bármely napján elérte, de
egyetlen napján sem haladta meg a három főt,"

5.

	

Az egységes javaslat 19. §-ának (2) bekezdésének felvezető szövege a következők
szerint módosul :

„(2) Az Szja tv. 67. §-a (9) bekezdés[ének]e a)pontjának ak) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép, valamint [az a) pont] a következő al) alponttal egészül ki, továbbá a
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :"

6 .

	

Az egységes javaslat 21 . §-ában az Szja tv. új 71. §-ának (1) bekezdése a következők
szerint módosul :

„(1) A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a (2)
bekezdésben felsorolt, az e törvény rendelkezései szerint a munkavállalónak az adóévben
biztosított juttatások együttes értékéből legfeljebb évi 400 ezer forintot, illetőleg a 400 ezer
forintnak a munkavállaló által az adott [munkavállalónál] munkáltatónál az adóévben
munkaviszonyban töltött napokkal arányos összegét meghaladó rész (adóalap) ."

7 .

	

Az egységes javaslat 21 . §-ában az Szja tv. új 71 . §-a (2) bekezdésének J) pontja a
következők szerint módosul :

„,) az adómentes internethasználat munkáltató [kifizető] által viselt (átvállalt) díja,
valamint az adómentes számítógép juttatás szokásos piaci értéke,"

8 .

	

Az egységes javaslat 44. §-ában az áfa-törvény 66/A.§ (2) bekezdése a következők
szerint módosul :

„(2) Az (1) bekezdés szerinti levonás feltétele, hogy a közvetett vámjogi képviselő
rendelkezzen a képviselt személy írásbeli nyilatkozatával arról, hogy a képviselt személy az
adott termék importja utáni adót az adólevonási jog keletkezésének időpontjában teljes
mértékben levonásba helyezhetné, amennyiben a terméket közvetett vámjogi képviselő
igénybevétele nélkül importálná . Az adólevonási jog keletkezésének időpontja megegyezik az
adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával ."

9 .

	

Az egységes javaslat 44. §-ában az áfa-törvény 66/A .§ (5) bekezdése a következők
szerint módosul :

„(5) Amennyiben a képviselt személy az adólevonási jog keletkezésének időpontjában nem
rendelkezik az adott termék beszerzése tekintetében teljes mértékű levonási joggal, a közvetett
vámjogi képviselő nem helyezheti levonásba a termékimport után fizetendő adót ."

10 .

	

Az egységes javaslat 49. §-ában a Rega-tv. 8. §-a (1) bekezdése a következők szerint
módosul :

„(1) Az adó összegét a gépjárművek egyes kategóriájában az adóhatóság e törvény
Melléklete alapján határozza meg . Az e törvény szerinti adó az áfa alapjába nem tartozik
bele."

11 .

	

Az egységes javaslót 50. §-ában a Rega-tv. 11. §-ának (3) bekezdése a következők
szerint módosul :

„(3) Új gépjármű Közösségen belüli beszerzésekor, ha az [áfa-t] áfát a vámhatóság
határozattal állapítja meg, adóigazolás csak akkor adható ki, ha az általános forgalmi adóról
szóló törvény szerint fizetendő áfa megfizetése is megtörtént ."
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12 .

	

Az egységes javaslat 68. §-a (2) bekezdésében a Jöt. 40 . § (9) bekezdése a
következők szerint módosul :

„(2) A Jöt . 40. §-a kiegészül a következő (9)-(12) bekezdéssel :
„(9) A termékkísérő okmány 5 . példányát, az egyszerűsített kísérő okmány másolati

példányát a 35 . ~ (1) bekezdésének f) pontja alá tartozó adóraktár-engedélyes a kiállítással
egyidejűleg megküldi [kell küldeni] a vámhatóságnak.""

13 .

	

Az egységes javaslat 73. §-a a következők szerint módosul :
„73. § Q1) A Jöt. 47. §-a (1) bekezdésének c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/Ha törvény másként nem rendelkezik, a megfizetett adó visszaigénylésére (levonására)
jogosult/

„c) az exportáló, ha az adóval növelt áron adóraktárból vagy importálótól beszerzett
jövedéki termékét a vámhatóság a vámjogszabályok szerinti - kereskedelmi forgalom
keretében végleges rendeltetéssel harmadik országba kilépteti, ideértve azt is, ha az
üzemanyag petróleumot és a repülőbenzint a nemzetközi légi közlekedésben részt vevő
külföldi vagy belföldi lajstromjelű olyan repülőgép üzemanyagtartályába töltik, amelynek
külföldre távozását a légi jármű parancsnoka (megbízottja) és a repülőtér üzembentartója
(megbízottja) megbízottja együttesen igazolja ;

d) az a személy, aki adóraktárból, importálótól, illetve bejegyzett/nem bejegyzett
kereskedőtől, közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes
kereskedőtől vagy - a keretengedély megszűnése esetén - adómentes felhasználótól adóval
növelt áron beszerzett jövedéki terméket az e törvény szerinti adómentes célra használt fel,
ideértve a belső minőségellenőrzéshez szükséges vizsgálatok céljára történő - a hatályos
jogszabályoknak, valamint szabványoknak megfelelő - mintavételi szabályzat szerinti
felhasználást is ."

(2) A Jöt. 47. §-a (9) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A visszaigénylés (levonás) jogosultságát a jövedéki termék adóval növelt áron való
beszerzését, illetve importálását igazoló eredeti bizonylattal, továbbá/

„d) az üzemanyag petróleum és a repülőbenzin - esetén az üzemanyagnak a nemzetközi légi
közlekedésben részt vevő külföldi és belföldi lajstromjelű repülőgép üzemanyagtartályba való
betöltése és a repülőgép külföldre távozása a légi jármű parancsnoka (megbízottja) és a
repülőtér üzembentartója (megbízottja) együttes igazolásával,"

/kell dokumentálni, alátámasztani ./"

14 .

	

Az egységes javaslat 94. § (1) bekezdésében a Jöt. 84 . § (1) bekezdése a következők
szerint módosul :

„(1) A Jöt. 84. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) Adóraktári engedély

a) az egyéb bor előállítását végző üzemre (a továbbiakban : egyéb borászati üzem)

b) az egyéb bor önálló palackozását végző palackozóra (a továbbiakban : egyéb bor
palackozó),
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[d)] 1 az egyéb borászati üzem engedélyesének a gyártóüzeme területén és a gyártóüzeme
területén kívül található, egyéb bor tárolására alkalmas, saját tulajdonú vagy bérelt, illetve
egyéb használati jogon működtetett raktárára (a továbbiakban : üzemi egyéb bor raktár),

[e)J d1 a palackos kiszerelésű egyéb bor önálló tárolását, raktározását végző raktárra (a
továbbiakban: egyéb bor tároló adóraktár)

adható . 11 I'

15 .

	

Az egységes javaslat a következő új 98. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a §-ok
számozása értelemszerűen változik :

„98. ~A Jöt. 98 . $-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A cigaretta adójegye az adójegyen feltüntetett mennyiség és kiskereskedelmi eladási ár
alapján számított adó- illetve ha ez az adó kisebb, az adójegyen feltüntetett mennyiség és a
97. & (2) bekezdés a) pontjában előírt, ezer darabra meghatározott legkisebb adómérték
alapján számított adó-,valamint a kiskereskedelmi eladási ár és a 97 . ~ (4) bekezdése szerinti
százalékérték szorzatának egy század részeként számított általános forgalmi adó együttes
összegének megfelelő értéket testesít meg . A cigarettán kívüli dohánygyártmány adójegye az
adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi eladási ár alapján számított adó- illetve ha ez az adó
kisebb, az adójegyen feltüntetett mennyiség és a finomra vágott fogyasztási dohány esetében a
97 . & (2) bekezdés c) pontjában, az egyéb fogyasztási dohány esetében d) pontjában előírt, 1
kilogrammra meghatározott legkisebb adómérték alapján számított adó -,valamint a
kiskereskedelmi eladási ár és a 97 . ~ (4) bekezdése szerinti százalékérték szorzatának egy
század részeként számított általános forgalmi adó együttes összegének megfelelő értéket
testesít meg .""

16 .

	

Az egységes javaslat 105. §-ának felvezető mondata a következők szerint módosul :

„A Jöt. 117 . §-ának (1)-(2) bekezdése [pontja] helyébe a következő rendelkezés lép :"

17 .

	

Az egységes javaslat a következő új 105. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a §-ok
számozása értelemszerűen változik :

„105. §A Jöt. 115 . e-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Cukorcefre, illetve a cukorcefréből alkoholtermék vagy a 2204, 2205, 2206
vámtarifaszám alá tartozó termék jogosulatlan előállítása, értékesítése, megvásárlása,
birtokolása, továbbá - amennyiben külön jogszabály szerint minőségvédelmi bírság
kiszabásának nincs helye-a bor külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérő
előállítása vagy kezelése, illetve az így előállított vagy kezelt bor értékesítése, birtokolásai
valamint a 86 . § (2) bekezdésében megjelölt melléktermék jogosulatlan értékesítése,
megvásárlása, birtokolása esetén literenként, illetve' kilogrammonként 3000 forint, de legalább
100 ezer forint jövedéki bírságot kell kiszabni ." "

18 .

	

Az egységes javaslat 106. §-a a következők szerint módosul :

„106. § A Jöt. 119. §-a (2) bekezdésének [b)] cLpontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/(2) A vámhatóság/

„[b) a jogosulatlanul előállított cukorcefrét és abból előállított terméket, [e §,
valamint a 120 . § alkalmazásában az a)-b) pontokban meghatározottak a továbbiakban :
termékek],]
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c) a külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérően előállított vagy kezelt, a 115 . $
(3) bekezdésének rendelkezése alá eső bort [e &, valamint a 120 . $ alkalmazásábanaza)-c)
pontokban meghatározottak a továbbiakban: termékeke 1"

/lefoglalja./

19 .

	

Az egységes javaslat 107. §-a maradjon el, további paragrafusok számozása
értelemszerűen változik :

[107. § A Jöt. 120. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

1(7) Az elkobzott termékek, zárjegyek és eszközök közüU

„a) az élelmiszerekről szóló 2003 . évi LXXXII . törvény hatálya alá tartozó terméket, a
cukorcefrét és az abból előállított terméket, valamint a dohánygyártmányt meg kell
semmisíteni;"]

20 .

	

Az egységes javaslat 115. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :
„(1) Az Art. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(7) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a
továbbiakban: ONYF) igazgatási szervei, [a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a
továbbiakban: PSZÁF),] továbbá a menekültügyi hatóság (a továbbiakban: igazgatási
szervek) részére az adóval összefüggő adatról, tényről, körülményről, ha az valamely ellátás
vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás jogszerűségének ellenőrzése érdekében
szükséges. Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek által
nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításához - a 31 . § (2) bekezdése szerinti
részletezettségnek megfelelően - bevallott adatok közül a bevallásra előírt határidőt követő
harmadik hónap utolsó napjáig hivatalból átadja

a) az 1-7 ., 9-15. és 23-24 . pontok adatait az ONYF,

b)[a magán-nyugdíjpénztári tagok tekintetében az 1-7 . és 9-15. pontok adatait a
PSZÁF részére, illetőleg

c)J az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzése céljára az 1-6 ., 8-10., 12-14., 16 .
és 23 . pontokban meghatározott adatokat az OEP részére .

Az igazgatási szerv az adóhatóság megkeresésére az általa kezelt adatról tájékoztatást ad,
ha az ellenőrzéshez vagy az adóigazgatási eljáráshoz szükséges."

21.

	

Az egységes javaslat a következő új 130. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a §-ok
számozása értelemszerűen változik :

„130. § A Tbj . 18 . §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A társadalombiztosítási ellátások fedezetére/

„d) az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a külön törvényben meghatározottak szerint a
foglalkoztató, illetőleg a magánszemély egészségügyi hozzájárulást,"

/fizet./"
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22 .

	

'Az egységes javaslat a következő új 137.' §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a §-ok
számozása értelemszerűen változik :

„137.& A Tbi .47 .e-ának(3)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3)A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31 .
napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a
tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól-ig" tartamáról, a levont járulékok (tagdíj) összegéről, a
foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási járulék összegéről és azok alapjáról . A
biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül
kell kiadni .""

23 .

	

Az egységes javaslat 143. §-ával megállapított Eho . 11/A. §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki :

„(4)Amennyiben a magánszemély a 3 . ~ (3)bekezdésében foglaltak szerint egészségügyi
hozzájárulás fizetésére kötelezett, vagy a(3)bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát
gyakorolja, az adóévről akkor is személyi jövedelemadó bevallást köteles benyújtani, ha az az

Szia tv. előírásaiból nem következne ."

24 .

	

Az egységes javaslat a következő új 147. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a §-ok
számozása értelemszerűen változik :

„147. ~ (1) Az Öpt. 16/A. $(7)bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7)Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés az (5) bekezdésben
foglaltak alapján hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy
örökösét kell tekinteni, örökrésze arányában . Az örökös jogállása a kedvezményezettével
megegyezik. Ha a tagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse
nincs, akkor az egyéni számlán lévő összeg a pénztárra száll és azt a pénztár fedezeti,
tartalékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában
fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni ."

(2)Az Öpt. 16/A. ~ (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(10)Amennyiben a pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt
kézhezvételétől számított30napon belül nem teszi meg a(9)bekezdés szerinti nyilatkozatot,
akkor a pénztárnak úgy kell eljárnia, mintha a' kedvezményezett a követelés egyösszegű
felvétele mellett döntött volna, és a követelés összegét-az esetlegesen felmerülő költségek és
követelések összegével csökkentve -a kedvezményezett javára, annak lakóhelye szerint
illetékes helyi bíróságnál a negyedévet követő 50 . napig bírói letétbe kell helyeznie ." "

25 .

	

Az egységes javaslat 159. §-a a következők szerint módosul :

„159. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi LXXXII .
törvény (a továbbiakban : Mpt .) 3 . §-ának [(1)-(3) bekezdései] helyébe a következő
rendelkezések] lép[nek, a következő (4) bekezdéssel egészül kí, ezzel egyidejűleg a
jelenlegi (4)-(5) bekezdések számozása (5)-(6) bekezdésre változik] :

„3 . § (1) Törvény alapján az a természetes személy válik pénztártaggá, aki
Magyarországon első ízben létesít nyugdíjbiztosítási j ogviszonyt, és ebben az időpontban még
nem töltötte be a 35 . életévét (a továbbiakban : pályakezdő) .

(2) Önkéntes döntése alapján pénztártaggá válhat az a pályakezdőnek nem minősülő-
természetes személy, aki

a) Magyarországon nyugdíjbiztosítási jogviszonyban áll, és nem töltötte be a 30. életévét ;
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b) első ízben létesít Magyarországon nyugdíjbiztosítási jogviszonyt ;

c) a Tbj .-ben meghatározottak szerinti harmadik állam állampolgára, illetőleg hontalan, ha
Magyarországon nyugdíjbiztosítási jogviszonyban áll .

(3). Nyugdíjbiztosítási jogviszony létesítése esetén a 35 . életévét be nem töltött személy a
jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül nyilatkozik foglalkoztatójának - megállapodás
kötése esetén az illetékes nyugdíjbiztosítási szervnek - arról, hogy a kötelező pénztártagság
létesítésének feltételei fennállnak-e . Ennek során - ilyen tartalmú nyilatkozat esetén - a
korábban fennálló biztosítási jogviszonyt igazolni kell .

(4) A (2) bekezdés alapján pénztártagságot létesítő személynek nyilatkoznia kell arról,
hogy a pénztártagság létesítésének jogszabályi feltételei fennállnak .

(5) A tagdíjfizetésre kötelezettek körét és a tagdíj alapjául szolgáló jövedelmek
meghatározását a Tbi . tartalmazza. A társadalombiztosítási jogszabályokat kell alkalmazni- a
törvényben foglalt eltérésekkel - a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére, az ezzel
összefüggő végrehajtási eljárásra, a bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási,
tagdíjbevallási kötelezettségre, valamint e kötelezettség elmulasztására vagy nem szabályszerű
teljesítésére, továbbá a jogalap nélkül felvett járadék visszafizetésére, az ezzel összefüggő
felelősségi szabályokra, a késedelmi pótlékra, a mulasztási bírságra, az eljárási költségek
megtérítésére, a követelés érvényesítésére, a mérséklésre és elengedésre, a jogorvoslati
lehetőségekre .

(6) A végrehajtási eljárás során a pénztári tagdíjkövetelés egy tekintet alá esik a
társadalombiztosítási járuléktartozással.""

26 .

	

Az egységes javaslat a következő új 161. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a §-ok
számozása értelemszerűen változik :

„161.§ Az Mpt. 5 . & (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4)A pénztártag követelése-a tulajdonlás elve szerint-a pénztártag_tulajdona, amelyre
az e törvényben foglaltak szerint kedvezményezett jelölhető . A pénztártag követeléséért a
pénztár, illetve az e törvényben meghatározott feltételek szerint az Alap és a központi
költségvetés tartozik helytállni .""

27 .

	

Az egységes javaslat a következő új 165. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a §-ok
számozása értelemszerűen változik :

„165.§ Az Mpt. 29 . ~ (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7)Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés az (5) bekezdésben
foglaltak alapján hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy
örökösét kell tekinteni, örökrésze arányában . Az örökös jogállása a kedvezményezettével
megegyezik. Ha a tagnak természetes személy örököse nincs, akkor az egyéni számlán lévő
összeg a pénztárra száll, és a pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái és a
szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában fennálló	egyenlegek
figyelembevételével kell elszámolni .""

28 .

	

Az egységes javaslat 172. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3 . §-a 72 .
pontjának j) alpontja, 12 . §-a előtti cím, a 12/A. §-a (4) bekezdésének nc) pontjában, a 36/A .
§-a előtti címben és a 36/A . §-a (3) bekezdésében a ,,, számítástechnikai eszköz" szövegrész,
45. § előtti cím, 48 . §-a (12) bekezdésének c) pontja, 49/A. §-ának (7) bekezdésében a
„vállalkozói igazolvánnyal rendelkező" szövegrészek, 49/B . §-a (7) bekezdésének e)
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pontjában az „adóellenőrzés", 51 . §-ának (4) bekezdésében a ,,--továbbá a fennálló
pénztartalékát nyilvántartásba kell vennie és az adóbevallásban évenként fel kell tüntetnie"
szövegrész, 57/A. §-ának (8) bekezdése, 69 . §-a (1) bekezdésének jb) alpontja, 1 . számú
mellékletének 8.16. pontjában a „sor-" szövegrész , a7.számúmelléklete3 . pontjánakb)
al ont ában az

	

azonos össze ben ró' a le vam a dí'at - a szerződésben rö zített -

munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás szerződője, amelynek a díja a magánszemélynél
adómentes. "mondat,a 7.számú melléklete 12.pontjánakb)pontjában a ,,,kivéve, ha a
részleges visszavásárlás olyan nevesített (rendkívüli, eseti) díjrészek terhére történt, amelyekre
nem vettek igénybe adókedvezményt"szövegrész."

29.

	

Az egységes javaslat 173. §-ának (2) bekezdésében az Szja tv. 65. §-ának (4)
bekezdése a következők szerint módosul :

,,(4)A kamatból származó bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 10
százalék. Nem kell az adót megfizetni a kamatból származó jövedelemnek az évi 50 ezer
forintot meg nem haladó része után, ha a magánszemély kamatból és tőzsdei ügyletből
származó összes jövedelme az évi250ezer forintot nem éri el ."

30 .

	

Az egységes javaslat 173 . §-ának (5) bekezdésében az Szja tv . 67/A. §-ának (5)
bekezdése a következők szerint módosul :

„(5) Az adóévben az (1) bekezdésben említett ügyletben bevételt szerző magánszemély
köteles az adóévre bevallást benyújtani . A magánszemély az adóbevallásában bevallja a
tőzsdei ügyletből származó jövedelmét, a tőzsdei ügyletből eredő veszteségét . Nem kell az
adót megfizetni az adóalap azon része után, amely .nem haladja meg az évi 50 ezer forintnak a
kamatból származó jövedelemmel - legfeljebb azonban a nullára - csökkentett részét , feltéve,
hogy a magánszemély kamatból és tőzsdei ügyletből származó összes jövedelme az évi250
ezer forintot nem éri el . Az adóévben tőzsdei ügyletből eredő veszteségnek a tőzsdei ügyletből
származó jövedelmet meghaladó részét (elhatárolt veszteség) a magánszemély döntése szerinti
megosztásban a következő két adóév - e rendelkezés alkalmazása nélkül megállapított -
tőzsdei ügyletből származó adóalapjával szemben elszámolhatja ."

31.

	

Az egységes javaslat 175. § (5) bekezdése a következők 5 . ponttal egészül ki :

[(5) E törvény hatálybalépésének napján]

„5 . AzEva tv.22.~-a következő(12)bekezdéssel egészül ki :

„(12) Ha az adózó a2004-2005 .adóévekben az Eva tv. 3 . ~ (1) bekezdés i) pontjában foglalt
feltétel miatt veszítette el adóalanyiságát, az Eva tv . 3 . ~ (3) bekezdésében foglaltaktól
eltérően, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentheti az állami adóhatóságnak,
hogy a2006.adóévben adókötelezettségeit az adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint
teljesíti, ha a bejelentkezés időpontjábanmegfelel . az e törvényben meghatározott valamennyi
feltételnek .""

32.

	

Az egységes javaslat 176. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :
„(1) E törvénynek az áfa-törvényt módosító rendelkezéseit - az (5)-[(10)j (14)

bekezdésekben foglaltak figyelembevételével - azokban az esetekben kell először alkalmazni,
melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jog a hatálybalépést követően
keletkezik."

indexálási eljárással növelten" szövegrész, a 7 . számú melléklet 4 . pontja, a 7. számú
melléklete 6 . pontjában „Ez a rendelkezés nem alkalmazható akkor ha a biztosított
"aánszemély számára a kifizető olyan balesetbiztosítás vagy teljes és végleges
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33 .

	

Az egységes javaslat 176. §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul :

„(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 33 . § (4) bekezdésének első
mondatában az„50százaléka "szövegrész helyébea „30százaléka "szövegrész, a második
mondatában az„50százalékát"szövegrész helyébea „30százalékát"szövegrész, a 35 . § (1)
bekezdés a) pontjában az „ a) és c) pontja " szövegrész helyébe az „ a) és g) pontja ", a 35 . §
(1) bekezdés c) pontjában a „d, j)-g) pontjai" szövegrész helyébe a „d) és j) pontjai ", a 36.§
(1) bekezdésének bc) pontjában a „ 32. ' (1) bekezdésének c), e)-g) pontjai " szövegrész
helyébe a,, 32. ' (1) bekezdésének e)-g) pontjai " szövegrész, a 40 . § (1) bekezdésében a,, (2)-
(10) bekezdésekben " szövegrész helyébe a,, (2)-(10) és (12) bekezdésekben " szövegrész, a 46 .
§ (2) bekezdésének b) és c) pontjában a „személygépkocsit" szövegrész helyébe a
„személygépkocsit, vagy regisztrációsadó-köteles motorkerékpárt" szövegrész, a 48. §-ának
(7) bekezdésében „ a PHARE, az ISPA, illetve a SAPARD forrásból " szövegrész helyébe „ a
PHARE, SAPARD forrásból, illetve - az ISPA projektként indult Kohéziós Alap esetén -
Kohéziós Alapból, illetve 'Strukturális Alapból" - szövegrész, az 50.' (1) bekezdésében a
„40 . ' (2), (7)-(11)bekezdéseiben "szövegrész helyébe a „40.'' (2), (7)-(12)bekezdéseiben "
szövegrész, az 50. & (3) bekezdés a) pontfában a „40. ~(2), (7)-(11) bekezdéseiben"
szövegrész helyébe a „40. ' (2), (7)-(12)bekezdéseiben "szövegrész lép .

34 .

	

Az egységes javaslat 176. §-ának (8) bekezdése a következők szerint módosul :
„(8) Az áfa-törvénynek e törvénnyel megállapított 46. § (2) bekezdésének b) és c)

pontjaiban foglalt rendelkezéseit a [hatályba lépést] hatálybalépést követően induló
adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni ."

35 .

	

Az egységes javaslat 176. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki :

„(14)Az áfa-törvénynek e törvénnyel módosított 33 . ~ (4) bekezdése szerinti levonási
tilalmat arra a szolgáltatásra kell először alkalmazni, amelynél a felek közötti elszámolási
időszak 2005. december 31 . napját követően kezdődik ."

36 .

	

Az egységes javaslat 178 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) .E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv . 6. §-ának (2) bekezdése , a 7. ~ (2)
bekezdésének második mondata, valamint a 10 . §-a hatályát veszti ."

37 .

	

Az egységes javaslat 179. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A Jöt. e törvénnyel megállapított 20. $-ának (2) bekezdése, 35 . §-a (1) bekezdésének j)
pontja és 40. e-ának (9) bekezdése 2006 . július 1-jén lép hatályba ."

38 .

	

Az egységes javaslat 179. §-ának (8) bekezdése a következők szerint módosul :

„(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Jöt . 82 . §-ának (7) bekezdése, 83 . §-a (1)
bekezdésének második mondata és a § (7)-(8) bekezdése, 84. §-ának (2)-(3) és (8)-(9)
bekezdése és a § (10) bekezdésében a „szőlőbor, illetve" szövegrész, 85 . §-ának (1) és (3)
bekezdésében az „és a boradóraktár engedélyese" szövegrész, [86. §-a,] 104. §-a (11)
bekezdésének a) pontja[, 114. §-a (2) bekezdésének d) pontja] és [119. §-a (2) bekezdésének
c) pontja, a Jöt .] 129 . §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „külterületi" szövegrész hatályát
veszti."

39 .

	

Az egységes javaslat 180. §-a a következők szerint módosul :

„180 . § [A Jöt. e törvénnyel megállapított 20 .'§-a (2) bekezdésének a TKO 5 . példánya
megküldésére vonatkozó rendelkezését, valamint 40 . §-a (9) bekezdésének rendelkezését
az adóraktár-engedélyes 2006. június 31-éig faxon vagy emailben teljesíti .] A Jöt. e
törvénnyel megállapított 28 . §-a (4)-(5) bekezdésének 2007 . június 30-áig történő
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alkalmazásában bioetanolnak kelltekinteniaszeszüzemben denaturáltalkoholterméket,
amennyiben az egyebekben megfelel a Jöt . 7 . ~ 37. pontjában foglalt rendelkezéseknek ."

40 .

	

Az egységes javaslat 183. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A szőlőbor előállítására, palackozására (kiszerelésére), tárolására, raktározására 2005 .
december 1-jén érvényes egyszerűsített adóraktári engedéllyel rendelkezők - a Jöt . 83 . §-a (5)
és (7) bekezdésének rendelkezésétől eltérően - a Jöt. 83 . §-ának (5) bekezdése szerinti
elszámolást a 2005 . augusztus 1-jétől 2005 . december 31-e közötti időszakra vonatkozóan
készítik el és 2006 . január 15-éig nyújtják be, továbbá a 2004 . december 1-jétől 2005 .
december 31-e közötti időszakra adnak 2006 . január 15-éig adóbevallást és fizetik meg a
jövedéki adót . A 2006. évben esedékes első tárgyidőszaki elszámolást a Jöt . 83 . & (4)
bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2006 . január 1-jétől 2006 . július 31 . közötti időszakra
vonatkozóan kellbenyújtani."

41.

	

Az egységes javaslat 187. § (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Art . 11 . (1) bekezdés f) pontjában az
„illetőleg a határozat, illetőleg végzés "szövegrész helyébe „illetőleg a határozat, végzés "
szövegrész, 38 . § (4) bekezdés első mondatában a„Költségvetési támogatás faktorálása"
szövegrész helyébe„Költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés faktorálása" szövegrész,
továbbá „a költségvetési támogatás összegét"szövegrész helyébe „aköltségvetési támogatás,
adó-visszaigénylés összegét"szövegrész, harmadik mondatában,az igényelt költségvetési
támogatást"szövegrész helyébe„az igényelt költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést"
szövegrész, 85/A. § (4) bekezdés második mondatában az „utólagos adómegállapítás
keretében történt megállapításának" szövegrész helyébe az „utólagos, illetőleg soron kívüli
adómegállapítás keretében történt megállapításának" szövegrész, 89 . § (1) bekezdésének d)
pontjában a „végzése" szövegrész helyébe „határozata" szövegrész, a 92 . § (5) bekezdésében
a „a felülellenőrzést" szövegrész helyébe „az ismételt ellenőrzést" szövegrész, a 116. §
bekezdés alpontjábana „végzése"szövegrész helyébe„határozata" szövegrész, (2)
bekezdésében a „másodfokú adóhatóság" szövegrész helyébe „felettes adóhatóság"
szövegrész, 124/A. § (2) bekezdésének utolsó mondatában a „visszatartásról rendelkező
határozat" szövegrész helyébe a „visszatartásról rendelkező végzés" szövegrész, a
„költségekről rendelkező határozat" szövegrész helyébe „költségekről rendelkező végzés"
szövegrész, a 142 . (2) bekezdés c) pontfábana „végzése"szövegrész helyébe„határozata"
szövegrész, a 165 . § (3) bekezdésében az „Utólagos adóellenőrzés során megállapított
adóhiány" szövegrész helyébe „Az adóhiány" szövegrész, a 7. számú mellékletének 3 .
pontjában a „hitelesen magyarra fordított okiratban" szövegrész helyébe „hitelt érdemlően"
szövegrész lép ."

42 .

	

Az egységes javaslat 190. §-a a következők szerint módosul :

„190 . § Az Artmód. 61 . §-ának (1) bekezdésével megállapított Tbj . 41 . § (3)
bekezdésének felvezető szövegrésze és J) pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a bekezdés a következő s)-t) ponttal egészül ki :

„Az APEH elektronikus úton az [havi] adó- és j árulékbevallás benyújtására előírt határidőt
követő harmadik hónap utolsó napjáig a következő adatok közül az ONYF részére az a)-g), i)-
t) pontokban, [a magán-nyugdíjpénztári tagok tekintetében a PSZÁF részére az a)-g), i)-
o) és t) pontokban,] az OEP részére az a)f), h) j), l)-n), p) és t) pontokban meghatározott
adatokat szolgáltatja_[. A PSZÁF a részére átadott adatokat a magán-nyugdíjpénztári
tagdíj alapjának, valamint a 19. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti nyugdíjjárulékot
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fizető biztosított tagdíjfizetési kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése céljából az érintett
magánnyugdíjpénztárnak továbbítja.]"

,,f) a társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási) járulék alapja,
ősszege,"

„s) a borravaló után fizetett nyugdíjjárulékot is magába foglaló nyugdíjbiztosítási járulék
alapja, összege,

t) az 5 . § (3) bekezdése szerinti biztosított által a 30/A . § (3) bekezdése szerint fizetett
járulék alapja, összege .""

43 .

	

Az egységes javaslat 204 . § a) pontja a következők szerínt módosul :

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

„a) az Öpt. 5 . § (2) bekezdésében a „a tisztségviselők megválasztása és díjazásának
megállapítása" szövegrész helyébe a „a tisztségviselők és a könyvvizsgáló megválasztása,
valamint a tisztségviselők díjazásának megállapítása" szövegrész lép, a 12 . § (3)
bekezdésének első mondata a „munkáltatói hozzájárulás" szövegrészt követően kiegészül „- a
(4) bekezdésben foglaltak kivételével -„ szövegrésszel, [a 16/A . § (10) bekezdésében a „30 .
napig" szövegrész helyébe a „50. napig" szövegrész kerül,] a 17. § (1) bekezdése a jogi
személy," szövegrész után kiegészül a „- kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések
kedvezményének átutalása tekintetében -„szövegrésszel, a 36 . § (3) bekezdésének e) pontja a
„fedezetet" szövegrész után kiegészül „, valamint a pénztári befizetések kedvezményét"
szövegrésszel, a 40 . § (5) bekezdése a „éves beszámolóját" szövegrészt követően kiegészül „a
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt" szövegrésszel, a 40/B . § (1) bekezdés j) pontja az „eljárás
keretében" szövegrész után kiegészül a „, valamint a pénztári befizetések kedvezménye
tekintetében" szövegrésszel, a 46 . § (3) bekezdésének első mondata a „tag egyéni
nyugdíjszámlájával szemben" szövegrészt követően kiegészül a „- legkésőbb a kölcsön
lejáratától számított 180 napon belül -„ szövegrésszel, az 56 . § (1) bekezdés g) pontja az
„éves beszámolóit" szövegrészt követően kiegészül a „a könyvvizsgálói záradékot vagy a
záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt"
szövegrésszel, az 59/D . § a „vezető tisztviselők," szövegrészt követően kiegészül a „az
ügyvezető," szövegrésszel;"

44 .

	

Az egységes javaslat 1 . számú mellékletének 3. pontja a következők szerint módosul :

„3. Az Szja tv . 1 . számú mellékletének 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A lakáshoz kapcsolódóan adómentes :/

„2.6. a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás és a
támogátásra, valamint a-lakástakarék-betétre fizetett (jóváírt) kamat;""

45 .

	

Az egységes javaslat 3. számú melléklete a következők szerint módosul :

„Az Szja tv. 6. számú mellékletének I. pontj[án]a[k b) alpontja] helyébe a következő
rendelkezés lép :

[„A mezőgazdasági őstermelői tevékenységekróZJ

[1 .] L Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő
növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a saját
gazdaságban előállított alap-anyag felhasználásával történik, a saját gazdaságban egyes
mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző gyűjtése, a saját tulajdonú földterületen
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végzett erdőgazdálkodás, mindezekre nézve akkor, ha az előállított termék vagy a tevékenység
az e melléklet II . pontjában felsoroltak valamelyikébe beletartozik .

a) A mezőgazdasági termékek gyűjtése esetén saját gazdaság alatt a terület felett
rendelkezési jogot gyakorlónak legalább a szóbeli hozzájárulását és a gyűjtést folytató
magánszemélynek a gyűjtés eredményének felhasználása feletti rendelkezési jogosultságát
kell érteni .

b) a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények - kivéve a 0602 40 vámtarifa
számú, rózsa oltva is - értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként
figyelembe venni, ha az az évi 250 ezer forintot nem haladja meg . Ha meghaladja, akkor az
egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének, azonban - ha a
magánszemély[t] e tevékenységével összefüggésben[,] vagy egyébként az őstermelői
igazolványt kiváltotta - az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági
őstermelőre vonatkozó előírások .

[b) A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó
bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni, ha az az évi 250 ezer
forintot nem haladja meg. Ha meghaladja, akkor az egész bevétel nem számít őstermelői
tevékenység bevételének, azonban - ha a magánszemély e tevékenységével
összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta - az ellenérték
kifizetésére ekkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások .]

c) A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített
szőlőmust, szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének, ha a
magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 2 litert meghaladó kiszerelésben
(kifizetőnek, és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti, és az
értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg . Ha a
bevétel meghaladja a 7 millió forintot, vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint
történik, akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. Ha a
magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az ős-termelői igazolványt
kiváltotta, az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre
vonatkozó előírások, ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja . Ha a magánszemély a saját
termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított
bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt, akkor az őstermelői és más
bevételeit, illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell
nyilvántartania, azzal, hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg, akkor azt
- ha e törvény másként nem rendelkezik - a bevételek arányában kell megosztania ."

46 . Az egységes javaslat 9. számú mellékletének felvezető mondata a következők szerint
módosul, egyidejűleg a 9. számú mellékletben az áfa-törvény 1 . számú melléklet I.
részének 37/A. pontja a következők szerint módosul :

„Az áfa-törvény 1 . számú mellékletének I . részének 37. pontja az alábbiak szerint
módosul, eRyidejűlejz a következő 37/A . ponttal egészül ki . [egyidejűleg a]Az áfa-törvény 1 .
számú melléklet 11 . része a .. következő 17[. és 18 . ponttal]-19 . pontokkal egészül ki :"
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„37/A.

	

Folyóirat, térkép (az 1 . számú melléklet II . rész [17.] 18 .

	

ex 4901

4902

4905 91

4905 99

kivéve :

4902 10

ex 4902 90"

pontja szerinti termékek kivételével)

47 .

	

Az egységes javaslat 12. számú mellékletében az áfa-törvény 10. számú
mellékletének 26 . pontja a következők szerint módosul :

„26. Használt primer cella, használt primer elem és használt
elektromos akkumulátor, ezek hulladéka ; kimerült primer
cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos
akkumulátor

8548 10"

48. Az egységes javaslat 13. számú melléklete a következők szerint módosul :

[13. számú melléklet a 2005. évi. . . törvényhez

„Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez

I. rész :

Adótételek az egyes adókategóriákban

1. Adótételek személygépkocsik esetén

Adó-

kategória A személygépkocsi műszaki

tulajdonságai

Adótétel

[A személygépkocsi környezetvédelmi

osztályba sorolása a közúti járművek

forgalomba helyezésének és forgalomban

tartásának műszaki feltételeiről szóló

6/1990 . (IV. 12 .) KöHÉM rendelet

8-nál jobb

5. számú mellékletének II.

6-8

pontja szerint]

5-nél rosszabb

1 . Otto-motoros 195 000 253 000 310 000 Ft/db
személygépkocsi 1100 cm3-
ig

	

és

	

dízelmotoros
személygépkocsi 1300 cm3-
ig

Ft/db Ft/db



14

2. Otto-motoros
személygépkocsi 1101-1400
cm3-ig és dízelmotoros
személygépkocsi 1301-1500
cm3-ig

285 000
Ft/db

370 000
Ft/db

455 000 Ft/db

3. Otto-motoros
személygépkocsi 1401-1600
cm3

	

és

	

dízelmotoros
személygépkocsi 1501-1700
cm3-ig

380 000
Ft/db

495 000
Ft/db

605 000 Ft/db

4. Otto-motoros
személygépkocsi 1601-1800
cm3

	

és

	

dízelmotoros
személygépkocsi 1701-2000
cm3-ig

580 000
Ft/db

750 000
Ft/db

930 000 Ft/db

5. Otto-motoros
személygépkocsi 1801-2000
cm3

	

és

	

dízelmotoros
személygépkocsi 2001-2500
cm3-ig

800 000
Ft/db

1 040 000
Ft/db

1280 000 Ft/db

6. Otto-motoros
személygépkocsi 2001-2500
cm3

	

és

	

dízelmotoros
személygépkocsi 2501-3000
cm3-ig

1 150 000
Ft/db

1 495 000
Ft/db

1 840 000 Ft/db

7. Otto-motoros
személygépkocsi 2501-3000
cm3

	

és

	

dízelmotoros
személygépkocsi 3001-3500
cm3-ig

1 750 000
Ft/db

2 275 000
Ft/db

2 800 000 Ft/db

8. Otto-motoros
személygépkocsi 3000 cm3
felett

	

és

	

dízelmotoros
személygépkocsi 3500 cm3
felett

2 520 000
Ft/db

3 275 000
Ft/db

4 000 000 Ft/db

9. Egyéb (a 6/1990. (IV. 12.) 380 000 Ft/db
KöHÉM rendelet 5 . számú
mellékletének II . pontja
szerinti 5 környezetvédelmi
osztályba

	

tartozó)
személygépkocsi
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2. Az adó összege motorkerékpárok esetén

A gépjármű e törvény szerinti adókategóriába sorolását, továbbá a gépjármű
műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a
forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a Műszaki
adatlapon rögzíti.

II. rész :

Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított
időtartam figyelembevételével

Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával
állapítja meg (a számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül,
illetve e melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a gépjármű első ízben
történő forgalomba vétele értendő, függetlenül attól, hogy arra külföldön vagy
belföldön került sor) :

I.
A gépjármű forgalomba helyezésétől az
adóigazgatási

	

eljárás

	

kezdetének
hónapjáig eltelt hónapok száma

II .
A Melléklet I. része szerinti adótétel
csökkenés mértéke

2-ig 0,03

3-4 0,05
5-6 0,07

7-12 0,11

13-24 0,20

25-36 0,28

37-48 0,34

Adókategória A motorkerékpár műszaki
tulajdonságai Adótétel

1. 80 cm3_ig 16 000 Ft/db

2. 81-125 cm3_ig 77 000 Ft/db

3' 126-500 cm3_ig 110 000 Ft/db

4' 501-900 cm3_ig 150 000 Ft/db

5' 901 cm3-től 190 000 Ft/db



F=A*(1-K)

F= fizetendő adó ;

A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű
motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának
megfelelően meghatározott forintban kifejezett összeg) ;

K = Az adó csökkentésének a táblázat II . oszlopában meghatározott mértéke,
amely a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az
adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra
vonatkozik ."]
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49-60 0,39

61-72 0,43

73-84 0,46

85-96 0,48 -

97-108 0,50

109-120 0,52

121-132 0,54

133-144 0,55

145-156 0,56

157-168 0,57

169-180 0,58

181-192 0,59

193-204 0,6

205-216 0,61

217-228 0,62

229-240 0,63

241-252 0,635

253-264 0,64

265-276 0,645

277-288 0,65

289-300 0,655

301-től 0,66
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13. számú melléklet a 2005. évi. . . törvényhez

„Melléklet a 2003 . évi CX. törvényhez

I. rész :

Adótételek az egyes adókategóriákban

1 . Adótételek személygépkocsik esetén

Adótétel

Adó-

A személygépkocsi műszaki

[A személygépkocsi környezetvédelmi

osztályba sorolása a közúti járművek

forgalomba helyezésének és forgalombankategória

tulajdonságai tartásának műszaki feltételeiről szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

5 . számú mellékletének II. pontja szerinti

8-náljobb 6-8 5-nél
rosszabb

l . Otto-motoros személygépkocsi 235 000 Ft/db 350 000 Ft/db 470 000
1100 cm3-ig és dízelmotoros Ft/db
személygépkocsi 1300 cm3-ig

2 . Otto-motoros személygépkocsi 340 000 Ft/db 510 000 Ft/db 680 000
1101-1400

	

cm3-ig

	

és Ft/db
dízelmotoros személygépkocsi
1301-1500 cm3-ig

3 . Otto-motoros személygépkocsi 450 000 Ft/db 680 000 Ft/db 910 000
1401-1600 cm3 és dízelmotoros Ft/db
személygépkocsi

	

1501-1700
cm3-ig

4 . Otto-motoros személygépkocsi, 700 000 Ft/db 1 040 000 1 390
1601-1800 cm3 és dízelmotoros Ft/db 000 Ft/db
személygépkocsi

	

1701-2000
cm3-ig

5 . Otto-motoros személygépkocsi 960 000 Ft/db 1 440 000 1920
1801-2000 cm3 és dízelmotoros Ft/db 000 Ft/db
személygépkocsi

	

2001-2500
cm3-ig

6 . Otto-motoros személygépkocsi 1 380 000 2 070 000 2 760
2001-2500 cm3 és dízelmotoros Ft/db Ft/db 000 Ft/db
személygépkocsi

	

2501-3000
cm3-ig
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2. Az adó összege motorkerékpárok esetén

A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és
környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba
helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló 5/1990 . (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1 . számú melléklet II .
részében meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti .

Adókategória

A motorkerékpár műszaki tulajdonságai Adótétel

1. 80 cm3 -ig 20 000 Ft/db

2. 81-125 cm3 -ig 95 000 Ft/db

3• 126-500 cm 3 -ig 135 000 Ft/db

4• 501-900 cm3-ig
180 000 Ft/db

5' 901 cm3 -től 230 000 Ft/db

7 . Otto-motoros személygépkocsi 2 100 000 3 150 000
000
4200

Ft/dbFt/dbFt/db2501-3000 cm3 és dízelmotoros
személygépkocsi

	

3001-3500
cm3-ig

8 . Otto-motoros személygépkocsi 3 020 000 4 540 000 6 050
3000 cm3 felett és dízelmotoros Ft/db Ft/db 000 Ft/db
személygépkocsi 3500 cm3
felett

9 . A 6/1990 . (IV. 12 .) KöHÉM 190 000 Ft/db
rendelet 5 . számú mellékletének
II .

	

pontja

	

szerinti

	

5
környezetvédelmi

	

osztályba
tartozó elektromos meghajtású,
illetőleg hybrid (elektromos és
Otto-, vagy elektromos és
Dízel-motoros)

	

hajtású
személygépkocsi

10 . A 6/1990 . (IV. 12.) KöHÉM 380 000 Ft/db
rendelet 5 . számú mellékletének
II .

	

pontja

	

szerinti

	

5
környezetvédelmi

	

osztályba
tartozó, a 9 . pont alá nem
tartozó egyéb személygépkocsi
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II. rész :

Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított
időtartam figyelembevételével

Az adó összegét az adóhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával
állapítja meg. A számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül . E
melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési felügyelet által
lefolytatott eljárásban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 .
(IV.12.) KöHÉM rendelet 1 . számú melléklet II . részében meghatározott Műszaki
adatlap 42 . számú rovatban rögzített első forgalomba helyezés időpontja, illetve ennek
hiányában a B nemzetközi kóddal jelölt 43 . számú rovatban rögzített első hazai
nyilvántartásba vétel időpontja értendő . Amennyiben egyik rovatban sem található adat,
úgy a gépjármű esetében e ..melléklet I . részében meghatározott adótételek e melléklet II .
részében található előírások figyelembe vétele nélkül alkalmazandók .

I .
A gépjármű forgalomba helyezésétől az

II .

A Melléklet I . része szerinti adótétel
adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig csökkenés mértéke
eltelt hónapok száma

2-ig 0,03

3-4 0,05

5-6 0,07

7-12 0,11

13-24 0,20

25-36 0,28-

37-48 0,34

49-60 0,39

61-72 0,43

73-84 0,46

85-96 0,48

97-108 0,50

109-120 0,52

121-132 0,54

133-144 0,55

145-156 0,56
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F=A*(1-K-k*t/T)

F= fizetendő adó ;

A = adótétel (a Melléklet I . részének adókategóriáiban az adott gépjármű
motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően
meghatározott forintban kifejezett összeg) ;

K = Az adó csökkentésének a táblázat II . oszlopában meghatározott mértéke, amely a
gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő
mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik ;

k = A gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam utolsó időszakára
irányadó, a táblázat II . oszlopában meghatározott mérték csökkentve a „K"
mértékével ;

T = Az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I .
oszlopában meghatározott időtartamon belüli hónapok száma ;

t = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a „K"
adócsökkentő mértékhez tartozó, a táblázat I . oszlopa szerinti, felső korlátként
megállapított hónapok számával ."

157-168 0,57

169-180 0,58

181-192 0,59

193-204 0,66

205-216 0,61

217-228 0,62

229-240 0,63

241-252 0 635

253-264 0,64

265-276 0,645

277-288 0,65

289-300 0,655

301-től 0,66
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INDOKOLÁS

1. A módosítás pontosítja a rendelkezésben hivatkozott kormányrendelet címét, és a
rendelkezésben alkalmazott szóhasználatot a hivatkozott kormányrendelet szóhasználatával
hozza összhangba .

2-5. Jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosítások .

6-7 . A rendelkezésben foglalt értelemzavaró elírás és felesleges duplázódás kijavítása
található .
8-9. A módosítás a közvetett vámjogi képviselőre vonatkozó, az Országgyűlés által elfogadott
módosító indítványokkal megállapított szabályozás és az áfa-törvénynek az adólevonási j ogra
vonatkozó egyéb rendelkezési közötti összhangot teremti meg .

10. és 36 . 2006. január 1-jétől a regisztrációs adó összege nem tartozik bele az áfa alapjába. A
módosítás ezt a változást vezeti át a Rega-tv. rendelkezésein .

11 . Nyelvhelyességi módosítások .

12 . A Jöt. 40. §-a új (9) bekezdésének rendelkezését az egységes javaslat 66 . §-ával módosított
35 . § (1) bekezdés f) pont alapján az adóraktár-engedélyeseknek a vámhatósággal kiépített
közvetlen számítógépes kapcsolati rendszerben, elektronikus úton kell teljesíteniük . A
hatályos törvény azonban a 35 . § (1) bekezdés f) pontja alól az adóraktár-engedélyesek egy
bizonyos körét (a bérfőzdéket, a sörfőzdéket, az egyszerűsített adóraktárakat) kiveszi, ezért a
40 . § (9) bekezdésének rendelkezését sem lehet ez utóbbi körre előírni .

13 . Az egységes javaslat két bekezdésből álló 73 . §-ának első bekezdéséből hiányzik a
bekezdés-számozás jelölése. A módosítás ezt korrigálja .

14 . A bekezdés betűjeleinek korrekciója szükséges .

15 . Az egységes javaslat 97 . §-a a Jöt . 97. § (2) bekezdés d) pontjában az egyéb fogyasztási
dohányra is bevezeti az adóminimumot, ugyanakkor ezt a változást nem vezeti át az adójegy
értékének meghatározására vonatkozó rendelkezésben . Az indítvány ezt pótolja a törvény
belső koherenciájának biztosítása érdekében .

16 . Az indítvány mondatszerkesztési hibát korrigál .

17 . A T117547/78 . sz. ajánlás 39 . pontjának elfogadása következtében a borhamisítások
jövedéki bírsággal szankcionálhatók . Ez azonban kettős szankcionálást eredményez, mivel
ugyanezen esetekre a hatályos bortörvény alapján is kivethetők bírságok . Az indítvány a két
törvény ezen koherencia zavarát, a kettős szankcionálást szünteti meg azáltal, hogy csak azok
az esetek maradnának jövedéki bírsággal szankcionálhatók, amelyekre a bortörvény alapján
minőségvédelmi bírság kiszabására nincs mód .

18 . A Jöt. 115. § (3) bekezdésének indítványban javasolt módosításával összefüggésben a Jöt
lefoglalásról rendelkező 119 . § (2) bekezdés c) pontjának a módosítása, szinkronba hozása is
szükséges a törvény belső koherenciájának biztosítása érdekében .

19 . A Jöt. 120 . §-a (7) bekezdésének a) pontjában a jelenleg hatályos rendelkezés fenntartása
szükséges, tekintettel arra, hogy bizonyos esetekben továbbra is fennmarad a hamis bor
jövedéki szankcionálásának vámhatóság általi lefoglalásának, elkobzásának lehetősége, s ezért
fenn kell tartani az elkobzott bor megsemmisítésére vonatkozó, jelenleg hatályos előírást is .
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20. és 42 . Az egységes javaslat szerint az APEH által átadni kívánt adatok felhasználói a
magánnyugdíjpénztárak, nem pedig a PSZÁF. A biztonságos adattovábbítás feltételeinek
rövid időn belül történő kialakítására azonban jelenleg nincs lehetőség, ezért szükséges az
adóhatóság által a PSZÁF felé teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések törlése .

A törvény a havi bevallási gyakoriság mellett egyes jövedelmek tekintetében éves bevallási
kötelezettségről is rendelkezik, ezért szükséges a „havi" kötelezettségre való utalás törlése .

21-23 . Az Országgyűlés által már jóváhagyott indítványokkal való összhang megteremtése
miatt szükséges a Tbj . és az Eho. egyes rendelkezéseinek módosítása .

24., 26., 27., 43 . A javaslat célja a módosuló önkéntes és magánnyugdíjpénztári szabályok,
valamint a Ptk. szövege közötti jogszabályi ellentmondás megszüntetése. Ez abból adódott,
hogy egyfelől a számlán lévő összeg nem része a hagyatéknak, másfelől azonban a
kedvezményezettnél, illetve örökösnél nem egyértelmű, hogy ő a pénztártörvények
rendelkezése alapján jogosult a számlán szereplő összegre . (Megnevezett kedvezményezettek
hiányában, vagy azok "kiesése" - azaz a kedvezményezett jelölés hatálytalanná válása -
esetén.)

25 . A jogalap nélkül felvett járadék visszafizetésével kapcsolatos eljárásokra a Tbj . mellett
más jogszabályok is tartalmaznak előírásokat. Így az eljárási szabályoknál pontosítani kell a
megfelelő jogszabályra történő utalást .

28 . Nyelvhelyességi pontosítások, valamint az Szja tv . 7 . számú melléklete 2 . pontjának
módosítása miatt szükségessé vált hatályon kívül helyező módosítások találhatók .

29., 30. A kamat- és tőzsdei ügyletből származó jövedelem értékhatárhoz kötött
adómentességével összefüggő módosítás található .

31 . Az átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy az az adózó is beléphessen 2006-tól az evába, aki
eva-alany volt, de közösségi adószám miatt kiesett az evából, rájuk nem vonatkozik a 4 éves
eva választására vonatkozó tiltás .

32., 33 . A módosítások az áfa-törvény, illetve a javaslat törvényi hivatkozásait pontosítják .
Továbbá a 77/388/EGK tanácsi irányelv 17 . cikk (6) bekezdésével összhangban szükséges a
telefonszolgáltatások vonatkozásában a levonási tilalom 30% arányban történő megállapítása .

34. Nyelvhelyességi módosítások .

35 . Szükséges olyan átmeneti rendelkezés beiktatása, mely rendezi, hogy a
telefonszolgáltatásokkal kapcsolatos levonási tilalomra vonatkozó új rendelkezés mely
szolgáltatásokra alkalmazható első ízben .

37. Az egységes javaslat az adóraktári engedélyek feltételeként 2006 . július 1-jétől írja elő a
jövedéki termékek szállítási okmányainak elektronikus küldését . Ezzel összhangban kell
hatályba léptetni az okmányoknak a kiállításukkal egyidejűleg a vámhatósághoz történő
megküldését előíró rendelkezést, amely csak az elektronikus rendszerben teljesíthető .
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38 . A Jöt. 86. §-ának és 119 . § (2) bekezdés c) pontjának hatályon kívül helyezése a Jöt . 115 . §
(3) bekezdés borhamisításra vonatkozó jövedéki szankciójának elhagyásával függött volna
össze, amelyre azonban a T/17547178 . sz . ajánlás 39. pontjának elfogadása következtében nem
kerül sor. Így az egységes.javaslat nem tartalmazza a Jöt . 115 . § (3) bekezdés módosítását .
Ennek következtében az azzal összefüggő hatályon kívül helyezéseket is el kell hagyni a belső
koherencia megteremtése érdekében .

A Jöt. 114. § (2) bekezdés d) pontjának hatályon kívül helyezését az egységes javaslat kétszer
tartalmazza, az az egységes javaslat 179. § (7) bekezdésében is szerepel . Ezért a 179. § (8)
bekezdésből annak törlése szükséges .

39 . A jövedéki termékek termékkísérő okmányainak az átmenetileg, félévig faxon és emailen
való megküldése mellőzhető, amennyiben a kiállítással egyidejű megküldésre vonatkozó
rendelkezés nem 2006. január 1-jén lépne hatályba, hanem csak az elektronikus rendszer
kíépülésétől, 2006 . júlíus 1-jétől kezdődően kerül előírásra .

Az egységes javaslat 63 . §-ával a Jöt. 28. §-ába beiktatott új (4)-(5) bekezdés a bioetanol más
tagállamba szabadforgalomba bocsátással történő szállításának lehetőségéről rendelkezik,
ugyanakkor a bioetanol előállítása a Jöt-nek az egységes javaslat 54 . §-ában megállapított 7 . §
37. pontja értelmében csak 2007 . július 1-jétől lesz lehetséges a szeszüzemekben . Az
indítvány ezt az átmeneti, 2007. június 30-áig tartó időszakot hidalja át .

40 . 2005-ben az átmeneti szabály miatt a bortermelők második tárgyidőszaki elszámolása egy
hónappal (2005 . december hóval) meghosszabbodik . Emiatt a 2006. évi első elszámolás
időszaka egy hónappal rövidebb lesz, így arról is szükséges rendelkezni az átmeneti szabályok
között .

41 . A módosítással egyértelművé válik, hogy a faktorálás lehetősége az adó-visszatérítés
tekintetében nem alkalmazható .

A helyi önkormányzatokról szóló - kétharmados szavazattöbbséggel elfogadott - 1990. évi
LXV. törvény 12 . § (6) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület döntéseit határozat,
illetőleg rendelet formájában hozza meg . Az Art. hivatkozott rendelkezései szerint
ugyanakkor - a Ket. logikáját követve - a felülellenőrzés elrendeléséről szóló, nem érdemi
döntését a képviselő-testület végzésbe foglalja . A jogszabályhelyek tehát a döntés formáját
illetően eltérő rendelkezést tartalmaznak, mely az Art . - mint egyszerű többséggel elfogadott
törvény - módosításával, gyakorlatilag az eredeti rendelkezés szövegének visszaállításával
kiküszöbölhető. A képviselő-testület a felülellenőrzés elrendeléséről a továbbiakban is
határozati formában rendelkezik .

44. Értelemzavaró elírás helyesbítése .

45 . A zárószavazás során elfogadott két javaslat összeütközését oldja fel .

46. Tekintettel arra, hogy az áfa-törvény ugyanazon pontjára vonatkozóan a folyóiratok,
illetve kotta adókulcsának módosítása kapcsán is elfogadásra került egy-egy módosító
indítvány, a benyújtott módosító indítványoknak megfelelően pontosítja a javaslat áfa-törvény
1 . számú mellékletének módosítását felvezető szövegét, továbbá a mellékletben szereplő
törvényi hivatkozást .

47. Az áfa-törvény 10. számú mellékletében szereplő elemek és akkumulátortok körének
pontosítása.



48. A T/17547 . számú törvénycsomaghoz benyújtott módosító indítványok kapcsán az
Országgyűlés október 24-ei ülésén megszavazta azon bizottsági módosító indítványt, amely
egyrészt a regisztrációs adótételek kapcsán jobban érvényesíti a környezetvédelmi
szempontokat, másrészt az Európai Bíróság előtt folyamatban lévő előzetes döntéshozatali
eljárásra tekintettel bevezeti az avultatás intézményét . A módosító indítvány ugyanakkor az
avultatás kapcsán olyan számítási módot rendel alkalmazni, amely nem alkalmas az adótétel
csökkenés időarányos figyelembe vételére, így az avultatásra vonatkozó egyéb rendelkezések
és e számítási mód közötti ellentmondás feloldása érdekében módosítás indokolt. Ezen túl az
első oszlophoz (EURO-IV.) képest a másik két oszlop adótételei 50 és 100 %-kal térnek el,
valamint az 5 . környezetvédelmi osztályba tartozó egyéb kategórián belül a tiszta gázüzemű
gépkocsi adótétele 380 ezer Ft, míg az elektromos meghajtású, illetőleg hybrid (elektromos és
Otto-, vagy Dízel-motoros) meghajtású gépkocsik adótétele 190 ezer Ft lesz .

Budapest, 2005 . november

Dr. Veres János
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