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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 . évi
CXXVII . törvény módosításáról szóló T110920 . számú törvényjavaslathoz (a
továbbiakban : Javaslat) a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő .

1 . A Javaslat 1 . § . -a az alábbiak szerint módosuljon :

„A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003 . évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt .) 110 . §-ának [(10) bekezdése és a
123. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti .] (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(7) Az üzlethelyiség raktárában, továbbá- a vendéglátó-ipari üzlet és a
kereskedelmi szálláshely kivételével - az üzlethelyiség eladóterében az
alkoholterméket kizárólag bontatlan, zárjeggyel ellátott palackban, a bort bontatlan
palackban, a szőlőbort továbbá bontatlan, hivatalos zárral ellátott kannában is lehet
tárolni, értékesíteni . A vendéglátó-ipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely
üzlethelyisége eladóterének kiszolgálásra szolgáló részében az 1 liter alatti kiszerelésű
alkoholtermékből és borból választékonként legfeljebb öt-öt, az 1 literes vagy annál
nagyobb kiszerelésű alkoholtermékből és borból választékonként legfeljebb egy-egy
bontott palackot, kannát lehet tartani . A kannás kiszerelésű szőlőbor kimérése az
eladótér kiszolgálásra szolgáló részében az e célra kialakított (használt) kimérő
edényből (eszközből) vagy közvetlenül a kannából, 25 litert meghaladó edényzetből
történő kimérése esetén italadagoló szerkezeten keresztül vagy a vámhatóság által
engedélyezett átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján történhet .""

Módosító javaslat!
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2 . A Javaslat 2 . §. -a az alábbiak szerint módosuljon :

„Ez a törvény a kihirdetés[e] ét [napján] követő 8 . napon lép hatályba , egyidejűleg a
Jöt. 110. §-ának (10) bekezdése és a 123 . §-ának (4) bekezdése hatályát veszti ."

INDOKOLÁS

A vendéglátóhelyek napi nyilvántartás-vezetési kötelezettségének bevezetését nem
előzte meg széles körű, minden részletre kiterjedő egyeztetés . Így a végrehajtás során
számos olyan gyakorlati probléma merült fel, ami indokolttá teszi a hatályos
szabályozás módosítását .

Budapest, 2004 . Augusztus 27 .
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