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Mellélkelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján - l<nyújtam „s járvedé~& és az
energiaadó-bevallás elektronikus benyújtásúnak bevezetosével kapcsolatos egyes
UWvémyek mMosiiásáról" szölá t8rv~avaslatot.
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1.§

KéDviseléiiuííú intdítváa

2007. évi ... törvény

a jdved adő- és az energiaadá-b+ev ~ ekktro~s lr~jt*e~rk bovczet~el
kapesolatos egyes törvények módosításáról

(1 ) A vedéld adóién és a jf ve^ termékek forgalmazás~ ktllónü+s szabálya"] szMÓ
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : JOt.) a kt vetkező új 488 . §-sal egészül ki :

„488. § (1) Adóbeváltási kötelezettségét elektronikus úton a külön jogszabályban foglett
módtan és technikai feltételekkel teljesíti a vámhatósághoz

a) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő, az adóképviselő, az adöügyí
képviselő,

b) az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetétén egyébként elektronikus
adóbevallásra kötelezett átlóalany és adó-visszaigénylő, a 129 . § {1) bekezdés a) pontja szerinti
adó-visszaigénylési jogosultság esetében a polgári törvénykónyvrt l szőlő törvény szerlati
gazdálkodó szervezetnek nem minösülb adó-visszaigénylő kivételével,

c) választusa szerint az a)-b) pont alá nem tartozó adóalany, adó-visszaigénylő .
(2) Az (1) bekezdés szerinti adóalany, adó-vísszaigényló Art . szerinti képviscióje

a) az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben az elsír adóbevallás benyújtása
hónapjának S. napjáig, illetve a nem bejegyzett kereskedő és a 27 . § szerinti adóalany esetében
az adbfxzetési kötelezettség, a 2$ . § szerinti adó-visszaigénylő esetében az adó-visszaigénylési
jogosultság keletkezésének napjáig,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben azon adóbevallási időszakot követő hő 5 .
napjáig, amelynek tekintetében az adóalany, az adta-visszaigénylő első ízben kívázrja
alkalmazni az adóbevattág elektronikus benyújtását,

a vámhatósághoz bejelenti az elektronikus adóbevallásra szóló képviseleti jogosultságát,
valamiit a képviselt adóWaay, adná-vlsszaigoénylű nevét, adna m~ít© számát és váanazonmító
számát.

(3) Fia az adóalany, adö-visszaigénylő élt az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
választási jogával, választó 61 a választása évét követé naptári év végéig nem téztet el ."

(2) A JöL 129. y-ra kiegészfil a küvetk«, (b) b eZdéssel :

„(6) Felhatalmpzást kap az adópolitikáért felelős miniszter és a közigazgatási
informatikáért felelős anmiszcer arra, hogy együttes rendel«ben hatátSazza meg a•jóvedéltiad4-
bevallás elekts Unikus úton törtvn8 benyújtásának módját és tech-nikai fettételeit ."

2.§
(1) Az energiaad~l szőlő 2003 . évi LX C=. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7_ §-a a
következő új (9) és (10) bekezdéssel egdszűt ki :

„(9) Az adualany és az adó-visszaigénylésre jogosult az adóbevallási kötelezettségét
elektronikus úton, a külön jogszabályban foglalt módon és technikai feltételekkel teljesíti .

(10) Az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult Art . szerinti képviseltaje az első
adóbevallás benyújtása hónapjának 5. napjáig a vámhatósághoz bejelenti az elektronikus
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adóbevallásra szóló képviseleti jogosultságát, valamint a képviselt adóalany, adó-visszaigénylő
nevét, adóazonosító s7 máit és vámazonosító számát.»

(2) Az Etv. 10. §-a kieoszűf a "vetkező (3) bekezdéssel :
„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter és a közigazgatási

informatikáért felelős miniszter arra, hogy együttes rendeletben határozza, meg az energiaadó-
bevallás elektronikus úton történő benyújtásátxak módját és technikai feltételeit ."

3.§
A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004 . évi XI . hírvény a 39. § után a következő új
alcímmel és új 391A . §-sal egészül ki :

,,,,Elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatkezelés
391A . § A vámhatóság az elektronikus ügyintézéshez szükséges ügyféli azonosítás

érdekében nyilvántartja az ügyi tézést eleldtroníkusan vég,-,& természetes személy (felhasmáló)
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét, idejét,
a) anyja születési nevelt,
e) lakóhelyének címét,
f,1 elekrtvnikus lecncicfmé4
g) adöazonasitó jelét,
h) állampolgárságát."

4.§
(1) E torvény 2007 . július l-ién lép hatályba, rendelkezéseit első ízben - a (2)-(4)
bekezdésekben foglalt eltérésekkel - a 2007. június 30-át követőem keletkezett
adókötelezettség, adö-visszaigénylési jogosultság bevallására kell alkalmazni .
(2) A JötU e tárvénnyel mcgállspitott ~13 . §-Ának (1) bekezdése a)-b) pontjában meglelplt,
illetve az Etv. hpt.lya alá tartozó adóalanynak, adó-visszaigénylésre ,jogosultnak a 2007 . július
L és 2047. december 31, közalti idl szakra keletkezett ad~lezeaság, adó-visszaigénylési
jogosultság tekintetében a jöve~iadö-, illetve az energiaadó-bevallási k©telezettségét csak
akkor kell az e torvény 1 . §-óban, illetve 2 . §-ában foglalt rendelkezés szerint teljesítenie,
amennyiben, azt választja .
(3) A (2) bekezdés szerinti esett x

g) a Jöt. e törvénnyel megállapított 488 . §-ának (2) bekezdésében, illetve az Etv. e
tőrvénnyel megófiapitott 7. §-ának (10) bekezdésében előírt bejelentést a képvisel6nek azon
adóbevallási idbszakot követő bo 5 . napjáig kell a váuihatbsághoz teljesítenie, amelynek
tekintetében az általa képviselt adóalany, adó-visszaigény~ jogcsalt első ízben kívánja
alkalmazni a jövedékiadó-, illetne az energiaaá<5 bevallás e törvény sze ntí clcktronUcus
bee}~,~tssát,

b) az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult az elektronikus benyújtás (2) bekezdés
szerinti választását kcvet6en nem változtathatja meg a bev&Uásbeny~jtasanak módját .
(4) Amennyiben az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult a 2007 . július 1, és 2007,
december 31 . közötti időszakraa keletkezett adókötelezettségének, adó-visszagénylési
jogosultságának bevallását - választása szerint - nem az e torvény 1 . §-ában, illetve 2. §-óban
foglalt rendelkezés szerint teljesíti, az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult Artt szerinti
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képviselSjének a Jot. e törvénmyel megállapított 48/B. §-a (2) bekezdésében, illetve az Etv- e
torvénnyel megállapított 7 . §-a (10) bekezdésében előírt bejelentést

a) a Jc t. e törvénnyel megállapított 4". §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve az Etv.
hatálya alá tartozó adóalany esetében legkés~ bb 2008. január 10-éig,

b) a Ját. e torvénnyel megállapított 48/B. §-a (1) bekezdésének b) poxatja szerinti adóalany,
adó-visszaigézaylő, illetve az Etv. hatálya alá tartozó adó-visszaigény1Q esetében a Jüt . e
tarv rrszye2 megellapí;tott -48/$ . •,§-a <2) bekezdésének a) pontjában, illetve az Etv . e tőrvénnyel
megállapított 7 . §-árak (10) bekezdésében megjelZSlt idlpontig
kell a vámhatósághoz teljesítenie, azzal, hogy a b) pont szerinti esetekben az említett
rendelkezésekben szereplő ,cls4 adóbevallás benyújtása" latétel sasa az „első elektronikus
adóbevaf(ás benyújtása- kitételt keli érteni .

IN»0K0LAS

A 2005. évi 1-3(=. torvény 47. § (4) bekezdése értelmében - amely hatálytan kiutal helyezi a
im nek a Ket. elektronus ügyingás Akaim sa alóli kivit bL~tó 48/A. §-a (2)
bekezdésériek c) ptmtját - 2W7. j;áfiw 1 fiétól be kell v trú a ibvedék3adö-bevailá"
-visszaigénylések tekintetében is az elektronikus bevallást_ A közigazgatási eljárások
elektronizálása, az e-kormányzás minél kiterjedtebb, alkalrna.zAs-a mind az ügyfali, mind a
hatósági oldalról - a mai kor követelménysínek megfelelSen - kívánatos, az gyorsabb,
hatékonyabb, költség- és adótakarékosabb eljárást biztosit. Az APEH irányában ez év elejétől
gyakorlatilag már csaknem teljes körűen megvalósult az elektronikus bevallás,
adatszolgáltatás, s az üj vendszer az eltelt idö tapasztalatai alapjánn jól miaködik, beváltotta a
bozzáfüz<3tt reményeket. A törvényjavaslat az adóbevallások elektronikus benyújtását - erre is
tekintettel- a jövedéki adó mellett egyúttal az energiaadóra is javasolja kiterjeszteni .

A két adónemre a törvényjavaslat szerint 2007 . július 1 jétSi az elektronikus bevallás
benyújtásának a lehetSsége teremt©dík meg, a 2007 . július l . - december 31 . kőzi tti
adószakban az ügyfelek szabad választásuk alapján élhetuck ezzel a lehetőséggel. . 2008, jjanuár
l jétál ugyanakkor kOtelezávé válna az eleletronücus benyújtás az e~aMó~ok és az
epergím&-visszaigénylők teljes k5réte, továbbá 4 jSvedCki adó esetében az adóraktár-
en cdélyieselfre, a bejegyzett kc~kecbőlwv, a bejegyzett kereskedő adákepviselojére és a
esomagkUldá k~edS adóügyi ~viselüjére, valamint az egyéb esdőalanyokra és adó-
visszaigényl~ is, de esemkbben csak akkor, leses az AP2H felé egyébként eXeJamnllcusan
kötelezettek bevallást tenni. Ez utóbbi fá szabálytól eltérő rendelkezést tesztalmai a
törvényjavaslat a gázolaj uráni mezőgazdasági adó-visszaigénylSk esetében. Közülük 2008.
január 1-játtal csak a gazdálkodó szervezetként működőknek kell kö#elezöera elektronikusan
benyújtani adó-visszaigénylési kérelmüket . Ez azt jelenti, hogy a mezógazdaságí óstermelSk
továbbra is választásuk alapján élbetucJ az elek#onxkus benyújtás lehetSségével.

Az elektronikus bevallás benyújtása - az APEH felé ily módon tett bevallásokkal azonosan --
az ügyfélkapun keresztül, ABeV nyomtatványkitöltf és -elicubrzó programmal történhet .
A ,törvényjavaslat rendelkezik az adózó képviseletében eljárQ magánszemély vámhatósághoz
való beleIentkezéséról (regisztrálásáról), amely szükséges ahhoz, hogy a vámhatóság fogadui
tudja a képviselő által az adózó meghatalmazSsa alapján benyüjtásra ker018 adóbevallósakat .
Nem ká'veteli meg ugyaniakkor a. Wrvén~aslat a kt#pviselótc l a jövedéki adu és energiaadó
bevallására külön ügyfélkapu nyitását, így amennyiben az adózó képviselője ~ rendelkezik
ügyfélkapuvsi, teendője ilyezi tekintetben nincs .
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Annak érdekében, hogy a vámhatóság - az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően -
kezelni tudja az adózót képviselő magánszemélyek adatait, szOkséges az erre vonatkozó
felhatalmazást törvényi szinten a vámhatóságnak megadni . Ezért a v3rvényjavasiat tar"nazza
a Vára- és Pénzügy$rsógről szóló törvény módosítását is, az előbbiekre vonatkozó
kiegészítéssel .

A Jöt. és az Etv. módosítása, illetve az e wrvényekbe beéptilő új mndelkezések az elektronikus
bevaffás alkalmazására csak a főbb szabályokat rögzí64 ezért a részletszabályok és technikai
feltételek meghatározását - azonosan az APEH felé teljesntendó elektronikus bevallásokkal - a
Wrvényjavaslat ktílön jögsrabády- hatéskOrébe utalja . Ewek megfelelően a törné avarlat
kiegészíti a miniszteri rendeletalkotásra való fellwalma~klcal a Jot. és az Etv. felhatalmazó
rendelkezéseit.

3udapest, 2007 . május 2_

Kovács Tibor
MSZP
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