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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Ha a minisztériumi előadóink felkészültek, akkor megkezdenénk az ülést. Ha jól 
tudom, Palotai Kinga osztályvezető asszony és Vargha Máté van jelen. (Jelzésre:) Igen.  

A mai bizottsági ülésünkön egy napirendi pontot tárgyalnánk meg, pontosabban az 
egyebekkel együtt kettőt. A napirend a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő 
kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló T/6954. számú 
törvényjavaslat. Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb javaslata. (Nincs jelentkező.) Ha 
nincs, akkor kérem a bizottságot, hogy fogadjuk el a napirendet. (Szavazás. - Közbeszólás: 
Nem kell megállapítani a határozatképességet?) Megvagyunk. Addig nem kezdjük. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban 
egyes törvények módosításáról szóló T/6954. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Akkor megkérném Palotai Kinga osztályvezető asszonyt, hogy röviden ismertesse a 
törvényjavaslat lényegét.  

 

Palotai Kinga ismertetője 

PALOTAI KINGA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! 
Üdvözlök mindenkit. Palotai Kinga vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Gyorsan 
összefoglalnám a törvényjavaslatot, ami a fordított adózást kívánja kiterjeszteni a 
mezőgazdaság egyes szektoraira.  

A törvényjavaslat előzménye tulajdonképpen abban ragadható meg, hogy az elmúlt 
időszakban olyan mértékben elszaporodtak az adócsalások, az áfacsalások egyes 
mezőgazdasági szektorokban, amely már veszélyeztette az ágazat normális működését és a 
legálisan működő cégek versenyképességét. Az adóhatósági tapasztalatok, az ellenőrzések azt 
mutatták, hogy a fordított adózás segíthet a szektorban tapasztalt áfacsalások 
visszaszorításában a működési mechanizmusa révén.  

A fordított adózás azt jelenti, hogy az egyenes adózástól, a főszabálytól eltérve 
áfaköteles értékesítés esetén az áfát nem az eladó, hanem a vevő fogja megfizetni, tehát az 
eladó nettó módon, áfa nélkül számláz, és a vevő lesz az, aki felszámítja az áfát. Alapvetően a 
fordított adózás abban az esetben lehet hatékony eszköz az adócsalások visszaszorítására, 
amikor például egy lánc elején az első szereplő az, aki - mondjuk egy fantomcég, az adócsaló 
- nem fizeti be az áfát.  

Az egyeztetések eredményeképpen három szektort érint a fordított adózás tervezett 
bevezetése: a gabonák, az olajos magvak és a fehérjenövény szektorát. Konkrétan a termékek: 
kukorica, búza, árpa, rozs, zab, tritikálé, napraforgómag, repceolaj, repcemag, illetve 
szójabab.  

Főszabályként a fordított adózás 2012. július 1-jétől teljesített ügyletekre vonatkozik, 
és kétéves átmeneti időszakra kerül bevezetésre a szabály. Ennek megfelelően módosul az 
áfatörvény, és a fordított adózás kiterjed ezeknek az említett termékeknek az értékesítésére.  

A fordított adózás alkalmazásának egyéb szabályai nem változnak, tehát például ebben 
az esetben is teljesülnie kell annak, hogy az ügylet két végén álló partner belföldön 
nyilvántartásba vett adóalany legyen, akitől az adó megfizetése követelhető. A törvényjavaslat 
még azt pontosítja, hogy nem alkalmazható a fordított adózás, ha az ügylet egyik szereplője 
mezőgazdasági tevékenységet folytatóként különös jogállású, és e tevékenysége keretében 
szerzi be vagy értékesíti a terméket, tehát ha kompenzációs felárra jogosult.  
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A törvényjavaslat tartalmaz átmeneti szabályokat arra vonatkozóan, ha a teljesítés 
időpontja 2012. július 1-jén vagy azt követően van, tehát a fordított adózást már alkalmazni 
kellene, de a fordított adózás szabályai alapján már korábban meg kellene fizetni az adót, 
ebben az esetben a fordított adózást nem lehet alkalmazni. Átmeneti szabály van arra, ha az 
előleg fizetése már 2012. július 1-jét megelőzően történt, ebben az esetben az előleg 
egyenesen adózik, és csak a különbözetre kell alkalmazni a fordított adózást.  

Amit még kiemelnék a törvényjavaslatból, az az, hogy módosul az adózás rendjéről 
szóló törvény is, és a fordított adózással érintett termékeket beszerző, illetve értékesítő 
áfaalanyoknak speciális adatszolgáltatást kell majd teljesíteniük a bevallásban.  

Szerintem ez a legfontosabb a törvényjavaslatban. Ha bármilyen kérdés van, akkor 
szívesen válaszolok.  

Köszönöm szépen. 
 

Kérdések, vélemények, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor rátérnénk a kérdésekre, véleményekre. (Farkas 
Sándor jelentkezik.) Farkas Sándornak adom meg a szót.  

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Azt hiszem, régen várt olyan törvénymódosítás, törvényjavaslat van 
előttünk, amelyre az agrárium képviselői is vártak már, pont azért, mert azok a negatív 
jelenségek, amelyek az elmúlt évek során a betakarításkor és az azt követő időszakban 
folyamatosan felmerültek, talán tisztázásra kerülhetnek. Azonban van egy-két olyan kérdés, 
amire a törvényjavaslatban én nem találom meg a választ.  

Az első kérdés az, hogy a termelő részéről, aki értékesíti a terményeit, és 
természetesen egy nettó árat alkalmaz a számlán, de hogyan fog ez működni a gyakorlatban, 
az inputanyagok vonatkozásában, műtrágyavásárlásnál, tehát gyakorlatilag ez hogyan fog 
működni a növényvédő szernél, és a többi. Ez az egyik kérdésem.  

A másik az, hogy miért két évre szól ez a moratórium.  
A kompenzáció megint egy érdekes kérdés - gondolom, a 10-12 százalékos 

kompenzációra gondoltak az előterjesztők. Ez az őstermelői kört érinti leginkább. Ez 
konkrétan hogyan fog működni? Úgy, ahogyan eddig, vagy pedig ebben lesz változás?  

Azt gondolom, hogy ha már ehhez a törvényhez nyúltunk, akkor bővíteni kellene ezt a 
kört, és a zöldség-gyümölcs ágazatot is nagyon szívesen idetenném, már csak azért is, mert 
épp az elmúlt durván egy év alatt a zöldség-gyümölcs albizottsági jelentés kérdéseket vetett 
fel, és az egyik konklúziónk pont az volt, hogy a feketekereskedelem kiiktatásában feltétlenül 
lépni kell. Az a maffiahálózat, ami uralja akár a zöldség-, akár a gyümölcskereskedelmet, 
ugyanolyan káros a termelői oldalra, mint a gabonára és az egyéb vonatkozású, most a 
törvényben szereplő árukra vonatkozó törvénymódosítás. Éppen ezért szeretném javasolni, ha 
lehetőség van rá, ezeket a zöldség-gyümölcs ágazatban is, egy esetleges egyeztetés után, hogy 
melyek azok a konkrét termékek, amelyekre ki kellene szerintem terjeszteni.  

Köszönöm szépen. (Jakab István jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Jakab István következik. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csatlakozva a Farkas 

Sándor képviselőtársam által elmondottakhoz, valóban a gabonaágazat jelenlegi helyzetében 
ez a kereskedelemtechnika, ez a módszer tarthatatlan, tehát lépnünk kellett, kell. Az is 
mindannyiunk előtt ismert, hogy nyilván ezt Románia már egy évvel ezelőtt meglépte, tehát 
van előttünk egy precedens, ami talán az Európai Uniónál is segít.  
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Azonban az első kérdés, ami a képviselőtársam által elmondottakkal összhangban 
részemről megfogalmazódik, az, hogy eddig, ha jól emlékszem, de szíveskedjen korrigálni, ha 
rosszul tudom, az illető gazda vásárolt, és az inputok beszerzésénél megfizette az áfát, 
ugyanakkor ha értékesített, akkor viszont megkapta az áfát, és tulajdonképpen az elszámolás 
úgy történt, hogy vagy a különbözetet kellett befizetni, vagy esetleg, ha jelentős mennyiségű 
volt a vásárlás, mondjuk egy kombájnt vásárolt, akkor visszaigényelhette a különbözetet az 
illető gazda vagy gazdálkodó szervezet. Jelen pillanatban, elsősorban a jelenlegi hitelszűke 
időszakában a gazda vagy gazdaság pénzforgalmában ez komoly gondot okozhat, főleg, ha 
kisebb gazdáról vagy kisebb, de áfakörös gazdaságról van szó. Előfordulhat ad absurdum, 
hogy egész évben nem tudja az áfát visszaigényelni, hanem az egész éves, az inputok 
beszerzése során felhalmozódott áfa felgyülemlik, és majd csak év végén tudja 
visszaigényelni, amikor már átlépte azt a határt, hogy már csak átfogó vizsgálatot követően 
tudja ezt megtenni, ez újabb három hónap lesz, tehát gyakorlatilag a termelő egy nagyon 
hosszú cikluson keresztül finanszíroz. Gondoltak-e erre, van-e erre valami olyan megoldás, 
ami segítene, mondjuk az, hogy esetleg háromhavonta vissza lehetne igényelni legalább az 
áfát? Mert a legjobb az lenne, ha havonta lehetne, de értjük és tudjuk, hogy ez nem egy 
egyszerű dolog, mert szívünk szerint azt javasolnánk a szíves figyelmükbe, hogy esetleg 
havonta vissza lehessen igényelni… 

 
ELNÖK: Vissza lehet! Most is, Pista! Bocs.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Bizonyos nagyságrendnél vissza lehet igényelni. Ha 

tízezer hektárban gondolkodom, akkor vissza lehet igényelni, de kisebb gazdaságok esetében 
nem tudom visszaigényelni, elnök úr, itt most szándékosan gazdát és gazdálkodót említettem, 
tehát minden ágazatot igyekeztem szóba hozni. Tehát mindenképpen oda kellene figyelni, 
hogy a kisebb gazdaságokat ne tegyük ki annak, hogy akár egy éven keresztül az ő pénzüket a 
költségvetés használja, és majd csak legfeljebb év végén tudnak hozzájutni. Ez lett volna az 
egyik kérdésem.  

Természetesen megjegyzem, hogy nyilván ismerve azt a mondást is, hogy aki sokat 
markol, keveset fog, én mégis szeretnék egy kicsit többet markolni, mert a képviselőtársam 
jelezte a zöldség-gyümölcs ágazatot, ami nagyon izgalmas kérdés, de a gabonával nagyon 
szoros összefüggésben van a vágóállat-forgalom is. Mert ha a gabonát fogjuk, és a másik 
oldalon pedig a vágóállatot engedjük, végiggondolandó, hogy ez milyen folyamatokat 
generálhat a kereskedelemben. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt megfontolni még az 
elkövetkező időszakban.  

Köszönöm szépen a lehetőséget. (Győrffy Balázs jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Győrffy Balázs következik.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A magam részéről üdvözlöm a 

fordított áfa bevezetésének a lehetőségét, és bízom benne, hogy ez nagyon sok mindenre 
megoldást fog jelenteni. Ha a termelők oldaláról szemléljük a helyzetet, valóban tisztább piaci 
viszonyok fognak rendelkezésre állni, azonban nyilvánvaló, hogy kivétel nélkül minden olyan 
termelő, akinek egy meghatározott mértékarány fölött van a gabonatermelése, egy áfa-
visszaigénylő pozícióba fog kerülni, és a gazdák visszajelzései alapján ők ettől fáznak.  

Van lehetőség negyedéves vagy havi elszámolást is kérni az áfabevallás 
vonatkozásában, azonban - lehet, hogy ez egy városi legenda, de - az áfa-visszaigénylőkre az 
adóhivatal mindig egy kicsit nagyobb figyelmet fordít, és igazából azért félnek most ettől a 
gyakoribb áfabevallástól, mert ez azt jelenti, hogy egy gyakoribb áfa-visszaigénylés 
helyzetébe kerülnek, és most azon dilemmáznak, hogy vagy a likviditásuk kerül veszélybe, 
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vagy egy kicsit félnek az adóhatóságtól. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy csalni akarnak, 
csak senki se tapsikol örömében, amikor adóellenőrzést kap, ami, nem azt mondom, 
természetesen szükséges, de a gazdák számára e tekintetben van egy kicsit negatív 
visszhangja is ennek a jogszabálynak.  

Egyetértek az előttem szólókkal, én is felírtam ide magamnak, hogy az élelmiszer-
kereskedelem egésze ezer sebből vérzik, ez a húsfeldolgozás vonatkozásában abszolút igaz. 
Annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy érdemes lenne továbbgondolni az egészet, 
konkrét példákat tudunk arra, hogy szállítólevéllel vásárolnak nagy húsüzemektől, amelyek 
nem tudják kikerülni a jogszerű működést, 5-6 kiló húst vásárolnak, és nyilván a többit 
beszerzik a feketepiacról. A szállítólevél az, ami egyébként a kísérő bizonylat. Megveszi, 
felhozza a szállítólevéllel, a boltban megvan a szállítólevél, ha kap egy ellenőrzést, azt 
mondja, hogy még nem kaptam meg a számlát, ha eladta a terméket, szépen összetépi a 
szállítólevelet, és onnantól kezdve már nem is kell a számla. Tehát igazából megfoghatatlan a 
rendszer. Én javasolnám, már több helyen is mondtam, a szállítóleveleknek a szigorú 
számadású nyomtatványok közé való felvételét, mert ezzel kizárnánk ennek az egész 
visszaélésnek a lehetőségét is. Konklúzióként azonban mindenképpen üdvözlöm a fordított 
áfázásnak a lehetőségét.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Most én is szeretnék szólni. Nem tudom kinek átadni éppen az 

elnöklést, mint képviselő akarok most szólni, de azt hiszem, hogy megengeditek. 
(Közbeszólás: Megadjuk a lehetőséget!) 

Előttem a képviselőtársaim a problémák lényegét elmondták. Ez alapvetően egy jó 
döntés, hogy bizonyos termékkörben legyen ez a fordította áfa. Én azt is támogatnám, de 
nyilván ez alapvetően uniós és költségvetési ügy, hogy milyen széles körre lehet ezt 
kiterjeszteni, de számszerűsíteném, nagyjából ez 70 milliárdos likviditási problémát fog 
okozni az ágazatnak. Ugyanis arra, ami itt kérdésként elhangzott, teljesen egyértelmű a 
válasz: az inputoldalnál mindenki áfásan fog vásárolni, hacsak nem olyan törvényt csinálunk, 
hogy eleve a mezőgazdasági termelői kört kivesszük az áfa alól, és akkor nyilván se a kimenő 
számlán, se a bejövőn nem lesz áfa, de nem gondolom, hogy ez lehetséges. Való igaz, hogy az 
éves áfásoknak lesz ez a legnagyobb gond, mert ők ezt majd csak egy évben egyszer tudják 
visszaigényelni. Ugyan valóban mindenki választhatja a havi áfát, de úgy tudom, csak év 
végén egyszer, tehát menet közben… Pontosabban lehet, hogy lehet, ezt nem tudom… 
(Közbeszólás: Menet közben nem!) Én úgy tudom, hogy év végén egyszer lehet. 
(Közbeszólások.) Nincs ahhoz kötve, kis összegnél is lehet havit választani, csak nem ez volt 
a gyakorlat.  

A másik, ami szerintem probléma, az, hogy az igazán nagy áfajátékot, ami az Unión 
belüli export-import ügyeknél van, ezt a problémát ez a dolog nem kezeli, ugyanis ott eddig se 
volt áfa. Magyarul, eddig is a termelő áfa nélküli számlát állított ki, ha Unión belüli 
szállításról volt szó, és rengeteg olyan esetről tudunk, ahol az adóhatóság, miután mást nem 
tud elérni (Közbeszólás: Úgy van!), a termelőkön fogja leverni, ha mégis Magyarországra 
kerül vissza az a termék, és nem várhatja azt senki, hogy mondjuk egy komoly 
gabonaexportnál minden egyes kamiont lefényképezzenek, hogy átlépi a határt. Mert volt 
olyan cég, amely ezzel menekült meg, hogy egy adott kamionnál ezt megcsinálta, mert a 
következő határállomáson meg vissza is jött az áru, és akkor nyilván onnantól kezdve az lett a 
felelőse, aki ezt a trükköt megcsinálta, de az adóhatóságnak a legegyszerűbb most 60-80-
100 millió forintokat a termelőkön behajtani, pedig hivatalos CMR-t állított ki, hivatalosan 
bejelentett cégnek adott el, és ennek ellenére az adóhatóság mást nem talál meg, csak a 
mezőgazdasági termelőt. Ezt ez az ügy nem kezeli.  
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Tehát valami megoldás kellene, egy olyan egzakt és korrekt leírást adni a 
mezőgazdasági termelőknek, hogy mi a dolguk, ha exportálnak. Ha ez nem lesz meg, akkor 
egyszerűen az lesz, hogy a kisebb kapacitású mezőgazdasági termelők el fognak zárkózni az 
export elől, mert azt fogják mondani, hogy inkább nem, inkább eladják olcsóbban egy belföldi 
nagykereskedőnek, de nem kockáztatják meg, hogy Európán belülre értékesítsenek, akár 20-
30 százalékkal magasabb áron, mert nem vállalják be ezek után, amit hallanak meg látnak a 
közvetlen környezetükben, hogy hajlandók legyenek exportálni. Tehát ezzel valamit ennél a 
jogszabálynál szerintem kezdenünk kellene, hogy ne legyen az, hogy ahány megye, 
annyiféleképpen kezeli mondjuk a NAV ezt a kérdést, és egy biztos: mindig a termelőkön 
csattan az ostor, mert a harmadik szereplő már megszűnik, vagy nincs is, vagy nem létezik, és 
ennek ellenére nem azt csukják le, aki mondjuk azt az áfacsalást végrehajtotta, hanem több 
százmillió forintra megbüntetik a mezőgazdasági termelőket.  

Én azért mondtam ezt el, mert valamin biztos, hogy segít ez az ügy, de nehezebb 
helyzetbe hozza a legálisan működő agrártermelőket olyan értelemben, hogy likviditási 
problémát okoz. Tehát emellé mindenképpen kell valamilyen hitelkonstrukciót tenni, hogy a 
nagyoknál a havit, a másiknál meg az évest valamilyen módon át kell hidalni, hiszen ez 
nagyon sok pénz is lehet, ami benn áll úgymond az államnál, és majd neki később vissza kell 
igényelnie. Van erre még idő, hogy valamit ezzel kezdjünk, és én nem is kapkodnék olyan 
nagyon ezzel, hogy minél gyorsabban toljuk át, hanem át kellene ezt alaposan gondolni. Tehát 
az elvvel teljesen egyetértünk, meg is fogjuk szavazni, nem fogunk magában a leírtakban 
túlságosan nagy tartalmi vitát folytatni, csak azt gondoljuk, hogy nem fogja megoldani azokat 
az alapvető problémákat, amelyek egyébként a gyakorlatban jelentkeznek.  

A kérdéseket azért nem mondom, mert a kollégáim elmondták a kérdéseiket, hogy mi 
történik ennek a végrehajtásánál - elég komoly gondokat fog okozni.  

Köszönöm. (Hanó Miklós jelentkezik.) Hanó Miklós következik.  
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Sok mindenben nem értek egyet az 

elnök úrral, de azzal, amit most elmondott, igen.  
Az a lényege az egésznek, hogy pont nálam is egy panasz van, hogy egy békéscsabai 

cég exportált, előtte minden adatot lekért arról a cégről, ahova ment ez az export, EU-s cég, és 
az mégis utána eltűnt. Tehát valami gyakorlati dolgot kellene megtalálni, vagy valami 
nyomon követést, amit lehet, hogy a NAV-nak kellene, arra, amit itt mondtál, hogy átmegy a 
határon vagy nem megy át, tehát valami gyakorlati dolgokat be kellene vinni. Az a 
megállapítás a 140 oldalas jegyzőkönyvből, hogy ugyan nem ő vétett, de mivel nincs meg az, 
akit felelősségre lehetne vonni, ezért valószínű, hogy ő fog kapni 100 milliós büntetést - egy 
’89-ben alakult cég, amely kistermelőket integrál, ennek kampó, és most ez ügyben ilyen 
panaszokkal jövünk. Tehát az nagyon jó, hogy most létrejön ez a fordított áfa, mert ez kell, 
világos, ez egy részét már kiszűri, de van egy-két olyan egyéb gyakorlati dolog, ami nem egy 
utólagos ellenőrzéskor kell hogy kibukjon, és akkor valamit kezdjünk vele, hanem 
megelőzően kellene csinálni. Tehát erre gondolok, hogy valami olyasmit kellene a 
gyakorlatban véghez vinni, amivel le lehet követni ezt az egész rendszert, hogy kimegy vagy 
nem megy ki, ha export ténylegesen. A NAV-nak kellene segíteni vagy valakinek, aki ezt jól 
látja, hogy ne a termelőkön meg ne azokon a kereskedőkön csattanjon, akik tisztességesen 
csinálják, mert ő nem lopott egy forintot se, nem csalt semmit - azt nem csinálta, amit te 
mondtál, hogy ment egyenként a kamiont lefényképezni, hogy kimegy vagy sem, de ez nem a 
feladatköre szerintem. Tehát valami nem stimmel a rendszerben. (Közbeszólás: A NAV szerint 
feladatköre!) Igen, azt mondom, hogy ez így nem jó, ezért kellene valami olyan gyakorlat, 
mert akkor végül is egy jól működő kereskedelmet is ezzel elvágunk, mert ő is azt mondta, 
hogy most már akkor így nem fog exportálni, mert ezzel csak tönkreteszi magát, viszont ezzel 
meg egy nyomottabb árat tud majd csak biztosítani. 
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Köszönöm szépen. (Jakab István jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Egyetlen gondolat csupán: egy biztos, hogy a jelenlegi 

tervezet - néhány szempont esetleges mérlegelésével - arra, hogy a most meglévő problémát 
átmenetileg kezelje, alkalmas, de már most egyértelműen szeretném jelezni, hogy akár a 
gabona-, akár a zöldség-gyümölcs, akár a húságazat átfogó piaci szabályozását nem lehet 
megkerülni.  

Megmondom őszintén, hogy elég határozott lépéseket kívánunk tenni javaslati szinten 
arra, hogy ennek az átfogó piaci szabályozása megtörténjen, annál is inkább - csak egyetlen 
számot hadd ajánljak a tisztelt bizottság figyelmébe -, mert ha három nagy cég 
gabonakereskedelmét nézzük, az éves forgalmuk 208 milliárd forint. Ez csak három nagy cég. 
Tehát ha valahol azt keressük, hogy jövedelem is maradjon a termelői oldalon, akkor a 
gabonapiacnak az átfogó szabályozását nem lehet megkerülni. De támogatva a mostani 
javaslatot, ha lehet, arra kérném nagy tisztelettel, hogy a pénzforgalomban valamilyen 
formában várnánk segítséget, a cash flow nagyon rossz lesz mindegyik termelői szektornak, 
kicsinek, közepesnek, nagynak egyformán.  

Köszönöm szépen. (Győrffy Balázs jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. Rövid leszek: én azt gondolnám 

egyébként, hogy adott esetben a havi áfaelszámolás megoldást jelenthet a problémákra, mert 
tényleg az egy elég gyors pénzmozgást eredményez. Abban az esetben, ha a mezőgazdasági 
termelőket egy kicsit kivételezett helyzetbe helyezné a NAV, és mondjuk egy 10 vagy 15 
napon belüli utalást tudnának eszközölni, azzal én a magam részéről megoldhatónak találnám 
a problémát, de ha havi elszámolás, és utána 45 napra fizeti a NAV a visszaigényelt áfát, az 
valóban komoly probléma. Ha viszont a mezőgazdasági termelők esetében itt valóban egy 
kivételezett helyzetet tudnánk teremteni, ez megoldaná ezt a likviditási problémát.  

Arra pedig én is hadd erősítsek rá, hogy az export esetében valóban extrém esetek 
állnak fenn. Én is tudok a saját közvetlen környezetemben olyat, aki az adóellenőrnek nem 
tudott mit kezdeni azzal a megnyilvánulásával, hogy arra a kérdésre, hogy „és mégis mit 
kellett volna csinálnom, kísérnem a kamiont a határig?”, az volt a válasz, hogy „ha kellő 
gondossággal kívánt volna eljárni, akkor igen”, és azt mondja erre, hogy ne hülyéskedjen már 
velem. Tehát az adóellenőrnek ez volt a válasza, hogy ha teljes gondossággal akar eljárni, 
kísérje el a kamiont a határig. Én azt gondolom, hogy egy adóellenőr ilyet ne mondjon.  

Köszönöm szépen. (Farkas Sándor jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést, hogy még egyszer szót 

kértem, de a felsorolással kapcsolatban nekem beugrott egy dolog. Ha a gyakorlati életből 
hozzuk a példákat, ez igaz, hogy fel vannak sorolva azok a gabonafélék, amelyek 
köztermesztésben vannak, de van egy olyan növény, amely szintén fehérjealapú növény és 
gyakorlatilag köztermesztésben, illetve kereskedelemben van, ez pedig a takarmányborsó. Ez 
miért nincs ebben benne? (Közbeszólás: Igen, ezt én is néztem!) Ha már benne van a szója, a 
repce, ez egyértelműen ebbe a csoportba tartozik.  

 
ELNÖK: És a rizs sincs benne.  
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FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Ez is igaz. (Közbeszólások.)  
 
ELNÖK: Be kell tenni módosítóba.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Be kell tenni módosítóba, mert ezzel nem bolygatnánk 

meg az egészet, csak egyszerűen életszerűvé lehetne tenni ezt a felsorolást, mert ez ugyanúgy 
hozzátartozik.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor megadom a szót a reagálásra az osztályvezető 

asszonynak.  
 

Palotai Kinga válaszai 

PALOTAI KINGA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Próbálok először nagyon röviden azokra a felvetésekre reagálni, amelyek nem 
szorosan kapcsolódnak a törvényjavaslathoz, például az adómentes, közösségen belüli 
termékértékesítés igazolásával kapcsolatban. 

Az áfatörvény csak annyit mond ezzel kapcsolatban az irányelvvel összhangban, hogy 
igazoltnak kell lenni a kiszállításnak. Szabályozási szempontból magába a törvénybe többet 
nem tudunk beleírni, hiszen ezt csak az eset összes körülményére tekintettel lehet eldönteni, 
hogy mikor igazolt. Az azonban az Európai Unió Bíróságának esetjoga alapján is egyértelmű, 
hogy mivel határok nincsenek, az eladónál rendelkezésre álló dokumentumokból kell kitűnnie 
a kiszállítás tényének, és ha az eladó egyébként rendelkezik mindazokkal a 
dokumentumokkal, tehát a dokumentumokból az tűnik ki, hogy nemcsak feladta a terméket 
vagy megtörtént az elszállítás, hanem azt a vevő át is vette, akkor elvileg ez az igazolás 
teljesül, és akkor az eladó részére adóhiányt megállapítani nem lehet, csak abban az esetben, 
ha az adóhatóság bizonyítja, hogy ő tudott arról, hogy kifejezetten egy adókijátszás célzata 
volt az ügyletnek. (Közbeszólások.) Azt hiszem, az adóhatóság tudna erre jobban reagálni, én 
csak az elméletet szerettem volna elmondani. Még azt szeretném hozzátenni, hogy ha az eladó 
nem tudott róla, és az adóhatóság megállapítja, hogy mégsem történt meg a kiszállítás, akkor 
elvileg nem az eladót, hanem a vevőt lehet adófizetésre kötelezni, abban az esetben is.  

A többi felvetéssel kapcsolatban: való igaz, hogy a lánc elején, tehát a fordított adózást 
elsőként alkalmazó gazda, gazdálkodó szervezet likviditási helyzetére hátrányosan is hatással 
lehet a fordított adózás. Nagyon fontos, hogy itt nem feltétlenül a gazda az, aki az első helyen 
áll, mert ha ő kompenzációs feláras rendszerben van, akkor ott még nem érvényesül, hanem a 
következő lesz a láncban az. Azt gondoljuk azonban, hogy a likviditási helyzet romlása sem 
feltétlenül minden esetben történik meg, és nem biztos, hogy tartós hatást jelent, hiszen amíg 
egyenes adózás alá tartozott, lehet, hogy a fizetési határidő volt olyan hosszú, amennyire neki 
a kereskedő fizetett, hogy korábban kellett befizetni az adóhatósághoz az áfát. Tehát az a 
probléma ebből a szempontból, hogy annyira összetett a kép, hogy így konkrétan nem lehet 
megmondani azt, hogy kire milyen hatással lesz, de az biztos, hogy ezt minden gazdának és 
gazdálkodónak értékelnie kell és előre felmérni. Összességében az ágazatra nézve azonban 
likviditási szempontból pozitív hatása lesz az intézkedésnek, tekintettel arra, hogy a 
költségvetésnek pénzforgalomban - nem eredményszemléletben - kiesést jelent ez a bevezetés 
évében.  

A visszaigényléssel kapcsolatban itt tökéletesen mondták el, igen, az inputanyagok 
továbbra is egyenes áfásak maradnak, tehát elképzelhető, hogy áfa-visszaigénylésekre kerül 
majd sor. Itt az általános szabályokat is jól mondták, tehát az áfa-visszaigénylés a bevallás 
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gyakorisága alapján értékhatárhoz van kötve. Lehetőség van gyakorítást kérni, erre év közben 
is van lehetőség. Külön a mezőgazdasági szektorra az általánostól eltérő szabályokat nem 
tudunk bevezetni, mert az esetleg uniós szempontból még állami támogatásnak is 
minősülhetne; arról pedig, hogy az adóhatóság mennyi idő alatt teljesíti a kiutalásokat, szintén 
az adóhatóság tudna nyilatkozni.  

Felmerült itt kérdésként a termékkör, egyrészt, hogy bővítsük más szektorokra: 
zöldség-gyümölcs, vágóállat. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy önök is 
tudják, hogy nem vezethetjük be saját hatáskörben ezt a fordított adózást, hanem az Európai 
Unió Tanácsának jóváhagyása szükséges ehhez. A folyamat úgy megy, hogy el kell készíteni 
egy derogációs kérelmet, amit be kell nyújtani a Bizottsághoz, a Bizottság azt a saját 
szempontjai alapján megvizsgálja, és a Bizottság készíti el a javaslatot a Tanács felé, vagy 
pedig tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy ezt a kérelmet ő elutasítaná. Fontos figyelembe 
venni azokat a szempontokat, amelyeket a Bizottság ilyen esetben mérlegel. Nagyon röviden 
összefoglalva: a Bizottságnak elvárása, hogy a fordított adózás alá eső termék ne érintse a 
végső fogyasztást, és a csalás ne terelődhessen át a kiskereskedelmi szektorra, illetve más 
tagállamba. Még a derogációs kérelem benyújtása előtt személyesen is konzultáltunk a 
Bizottsággal, ahol rákérdeztünk egyébként, vagy jeleztük azt a szándékot, hogy esetleg a 
zöldség-gyümölcs és a húsipari szektorban is nyújtanánk be ilyen fordított adózási derogációs 
kérelmet, és a Bizottság elzárkózott, tehát elutasította, teljes mértékben elutasította, és 
kifejezte konkrétan, hogy nem fogja támogatni az ez irányú kérelmünket, mert ezek olyan 
termékek, amelyek a végső fogyasztóhoz is elkerülnek. Azt is mondták, hogy Romániának 
talán folyamatban is van ilyen derogációs kérelme, de azt is el fogják utasítani, sőt amikor a 
román tárgyalások folytak több mint egy évvel ezelőtt, akkor is először beadták egy nagyon 
hasonló termékkörre, aztán kiszélesítették, majd utána megint visszaszűkítették, pont ezekből 
az okokból.  

Ugyanide kapcsolódik az a kérdés is, hogy miért kétéves átmeneti időszakra történik a 
bevezetés. Ez nem is a Bizottságnak, hanem a Tanácsnak az elvárása, és itt nagyon helyesen 
jegyezték azt meg, hogy ez a kétéves átmeneti időszak pont arra szolgál, hogy más ágazati 
szabályokkal lehessen azt elérni, hogy az adócsalások visszaszoruljanak. Tehát ez szintén 
elvárás volt Magyarországgal szemben, hogy már a derogációs kérelemben tegyen egy 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy csak két évre, átmeneti időszakra vezeti be a fordított 
adózást, és nem kívánja meghosszabbítani.  

A termékkör kialakításával kapcsolatban, ahogy mondtam, előtte egyeztetés folyt a 
szakmai szervezetekkel, a Vidékfejlesztési Minisztérium közreműködésével, úgy került 
kialakításra ez a termékkör, amely tényleg a románhoz nagyon hasonló, és ez az a termékkör, 
amit jeleztünk a derogációs kérelemben is a Bizottság felé. Tehát ennek bármiféle módosítása 
azt vonhatja maga után, hogy nem kapjuk meg vagy csak jóval később kapjuk meg az 
engedélyt, és akkor nem lehet bevezetni a fordított adózást július 1-jétől, ami, úgy tudom, az 
aratásokra tekintettel kiemelt fontosságú.  

Remélem, mindent érintettem, ami felmerült. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés? (Győrffy Balázs jelentkezik.) Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Elnézést, jól értettem, hogy két évre vezethetjük be, és 

utána nem hosszabbíthatjuk meg?  
 
PALOTAI KINGA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm.  
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ELNÖK: Két éven belül el kell rendezni, hogy 5 százalék legyen az áfa, és innentől 
kezdve nem lesz kérdés a kérdés. (Derültség.) Köszönöm.  

Ha nincs további hozzászólás, akkor szavaznánk az általános vitára való 
alkalmasságról. Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat általános vitára alkalmas, kérem, 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú.  

A bizottsági előadóról kell döntenünk. Én úgy tudom, hogy Ódor Ferenc elvállalta ezt. 
Egyetértünk-e azzal, hogy Ódor Ferenc legyen az előadó? (Szavazás.) Igen. Akkor a 
bizottsági előadó Ódor Ferenc. Várhatóan holnap vagy holnapután kerül ez napirendre.  

Köszönöm szépen.  

Egyebek, elnöki zárszó 

Egyebekben van-e valakinek felvetése? (Nincs jelentkező.) Nincs.   
A héten, úgy tudom, nincs bizottsági ülés tervezve. Ha lesz módosító, akkor azzal 

valószínűleg hétfőn foglalkozunk kell. 
Mindenkinek jó étvágyat és jó munkát! 
Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc)  
 
 

 

 Gőgös Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


