
04 05/17 Ht . 15 :34 FAX 36 1 441 6974

	

OGY HTK

mszAGGYfjLL';l KfPVZSELŐ
Fídcsz Magyar Polori Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helvben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „A ,jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szála 2003. évi CXXVII . törvény módosításáról
szblö T110247. számú törvényjavaslathoz a következő

imódosftö javaslatot
terjesztjük eló :

A törvényjavaslat 1. ős 2. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

„1. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szölü
2003. évi CXXV17. törvény (a továbbiakban : Jöt.) kiegészül a következő 128/1 .. §-sál :

„128/A. §

(1) Ha 2004. évben az Energia Központ Energiahatékonysági, Kbrnyczetvédelmi és Energia
Információs Ügynökség Közhasznú Társaság (a továbbiakban : Energia Központ Kht.) részére
a külön jogszabályban clöirtak szerint szolgáltatott adatokból az Energia Központ Kht. által az
üzemanyagok kiskereskedelmi eladási árára képzett, két egymást követő hét hétfűjére
vonatkozó

a) benzin átlagár számtani átlaga (a továbbiakban : benzin átlag) a literenkénti 250 Ft-ot,
vagy

b) gázolaj átlagár számtani átlaga (a továbbiakban_ gázolaj átlag) a literenkénti 225 Ft-ot
meghaladja,
a jövedéki adQnak az 52 . § (1) bekezdésében megbatározott mértéke a [(2) bekezdés szerinti]
meghaladott összeggel] mértékével csökken.

[(2) Az 52. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt benzin és d) pontjában megielölt
gázolaj esetében az ott meghatározott adómérték literenként 1,60 Ft-tel és a benzin
átlel,, illetve a gázolaj átlag (1) bekezdés a), illetve b) pontjában megjelölt értékett
meghaladó hányadára 5 Ft-ónként további 0,80 Ft-tel, összesen legfcijcbb azonban az
52. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adómérték esetében literenként 12 Ft-tel, a d) pontja
szerinti adómérték esetében literenként 8 Ft-tel csökken.]

[(3)] 0 A Kormány az (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezését, valamint az annak
alapján [a (2) bekezdésben] meghatározott adómérték-csökkenést - az (1) bekezdés szerinti
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feltétel bekövetkezését küvet8 5 napon belül - rendeletben állapítja meg. A csökkentett
adnmcrték mindaddig érvényben marad, amíg az ü.zemanvaQok_kiskereskedelrni átlagárának
(1) bekezdésben meghatározott mx odon sz&mitott átlagaaz (1) bekezdésaj.öletveb)
pontlábán iolzett szint	nemcsökkelt [Kormány újabb rendeletben nem tesz közzé új
átlagárat és ahhoz tartozó adómérték-csökkenést az (1) bekezdés rendeikez: sei etapján,
vagy rendeletét hatályon kívül nem helyezi] ."

„2. § A Jöt . 129. §-ának (1) bckezdló e kiegészül a következd c) ponttal :

lFelhatalrrmazást kap a Kormdny arra,, hagy rendeletben hátárazza megl

„c) a 1281A. § ('1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezését és av_. [(2) bekezdés szerinti]
adámcrtdk-csökkenést ."

Indokolás

A mai bizonytalan világpolitikai helyzet aztv ercdrnényezte, hogy a Brent ttpusíi nyersolaj ára
átlépte a 40 USD/hordö lélektani határt és ennek következményei már a magyarországi
benzinkutaknál is érzékelhetők. Amennyiben a ínagyar gazdaságpolitika irányW5í
következetesen kívánnak eljárni, ügy nem tehetnek mart, minthogy a jövedóki adömértékhez
nyúlnak és a gazdaság szereplői számára legmeghatározdbb ásvinyolaj termdkek esetében így
maximálják a kiskereskedelmi árat . Mindaddig ezen a szinten tartva az adómdrtéket, amíg a
Magyarország számara meghatározó dszaki-tengeri Brent típusú nyersolaj ára nem lesz ismdt
olyan árszinten, amely piaci viszonyok között is garantálni tudja a rnég megfizetheO
tizemanyagá.rat .

Budapest, 2004. május 17.

Midi László

	

Soltész Miklös

	

Tállal András
Fidesz - Magyar Polgári Szbvetv,ég

'04 05/17 15 :34

	

TX/RX NO . 6774

	

P02


	page 1
	page 2

