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Képviselői önálló indítvány

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szótó
2003. évi CXXVII. törvény módosításáról

E törvény a kihirdetés napján lép hatályba .

1.§

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 .
évi CXXVII. törvény 128/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

128/A. § (1) Ha 2004 . évben az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi
és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság (a továbbiakban : Energia
Központ Kht.) részére a külön jogszabályban előírtak szerint szolgáltatott adatokból az
Energia Központ Kht . által az üzemanyagok kiskereskedelmi eladási árára képzett, két
egymást követő hét hétfőjére vonatkozó

a) benzin átlagár számtani átlaga (a továbbiakban : benzin átlag) a literenkénti 250 Ft-
ot (a továbbiakban: maximált benzinár) meghaladja, a jövedéki adónak az 52 . § (1)
bekezdésében meghatározott mértéke a benzin átlag és a maximált benzinár
különbözete összegének 80%-ával csökken ;

b) gázolaj átlagár számtani átlaga (a továbbiakban : gázolaj átlag) a literenkénti 225
Ft-ot (a továbbiakban: maximált gázolajár) meghaladja a jövedéki adónak az 52 . §
(1) bekezdésében meghatározott mértéke a gázolaj átlag és a maximált gázolajár
különbözete összegének 80%-ával csökken.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezését, valamint az annak alapján
meghatározott adómérték-csökkenést - az (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezését
követő 5 napon belül - rendeletben állapítja meg. A csökkentett adómérték mindaddig
érvényben marad, amíg a Kormány újabb rendeletben nem tesz közzé új átlagárat és ahhoz
tartozó adómérték-csökkenést az (1) bekezdés rendelkezései szerint, vagy a benzin és a
gázolaj kiskereskedelmi árának (1) bekezdésben meghatározott módon számított átlaga az
(1) bekezdés a) pontjában jelzett benzin átlag, illetve b) pontjában jelzett gázolaj átlag alá
nem csökken .

2.§



Budapest, 2004 . május 24.

Indokolás

A törvénymódosítás célja a benzin kiskereskedelmi árának 250 - Ft-on, valamint a gázolaj
kiskereskedelmi árának 225 Ft-on történő rögzítése, mindaddig, amíg a kőolaj világpiaci ára
nem csökken olyan szintre, ami már reális piaci helyzetet eredményez .
A világpiaci események együtthatására előállhat olyan helyzet, amely inflációs és
költséghatásában már a gazdasági növekedés lehetőségeit érzékelhetően gyengítené, ezért
szükséges a hatályos törvényben foglalt adómérték jelentős csökkentése .
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