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2004. évi . . . törvény

jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII tőrvény módosításáról

1 . §

A tőrvény 123. §-ának (4) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(4) E törvény 110. §-ának (10) bekezdése 2005. január 1-jén lén hatályba_"

2.§

E törvény a kihirdetés napján lép hatályba .

Indoko1ás :

A 2003 . évi CXXVIX . törvény 110. §-ának (10) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
„a vonatkozó jogszabály szerinti vendégtátás üzletkörökben kiadott működési
engedéllyel rendelkező, nem jövedéki engedélyes kereskedő az alkoholtermék, a
sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék értékesítéséről az üzlethelyiségben
külön nyilvántartást köteles vezetni a vámhatóság áltat hitelesített
nyomtatványon, amely helyett a vámhatóság által jóváhagyott számítógépes
nyilvántartás-vezetés is alkalmazható. A nyilvántartásban a beszerzett
mennyiséget a beszerzést követően haladéktalanul, az értekésített mennyiséget
naponta kell bejegyezni, valamint meg kell állapítani a zárókészletet . A
beszerzett memiyiséget szállítónként, és azonn belül annak a telephelynek a
feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállít.-ás történt. AA mennyiséget a
bontott és a bontatlan palackok, dobozok, kannák, hordók űrtartalom szerinti
darabszámának feltüntetésével, illetve a kimérái edényben (eszközben) tárolt bort
- 20 literes pontossággal - literben feltüntetve kell a nyilvántartásban
szerepeltetni." A 123 . § (4) bekezdés szerint „e törvény 110. §-ának (10)
bekezdése 2004, augusztus 1-jén lép liatályba ."

A hatályba lépés időpontjának elhalasztását elsodlegesen az indokolja, bogy
megfelelő idő álíjon az érintett vállalkozásokk részére a végrehajtásra történíá
felkészülcshcz . Ezen tülmon íen, szükséges számba venni a végrehajtás során
várhatóan jelentkező problémákat, így a kdsőbbi időponttal lehetővé válna, hogy
az érintett szakmai szervezetekkel együtt ki lehessen dolgozni az ezek
megclózését, illetve kiküszöbölését előscgM megoldási mödozatokat .
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Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a 2003 . évi C f? VII törvény 110. §-ának

( 10) bekezdése 2004 . augusztus l jc helyett 2005 . január 1-jén lépjen hatályba .

Budapest, 2004 . június 14 .
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