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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről" szóló T/l 1621 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8. számú melléklete az alábbiak szerint módosul :

„8.számú melléklet a 2004. évi. . . törvényhez

Az áfa-törvény 4. számú melléklete I . része [részének a „Növénytermelési termékek és
elsődleges feldolgozásaik" cím alatti 8 . pontja, a] és II . része [részének „A mezőgazdasági
tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs felár mértéke"
cím alatti 4 . pontja], valamint a III. része helyébe a következő rendelkezések lépnek :

14. számú melléklet az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvényhez

I. rész :
A mező,azdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár

mértéke

Országgyűlés Hivatala

Irományszám : -t-1,u624`.i~a~

Érkezett:
2004 pOKT 13.

Módosító javaslat

Vámtarifaszám A kom-
Sor- penzációs
szam Megnevezés felár

mértéke
a

felvásárlási
ár %-ában



NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAI

1 . Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány 0602 10 12 15
stb. Zöldségpalánta 0602 20

ex 0602
2. Burgonya 0701 12 15
3 . Élelmezési célra alkalmas zöldsé - félék _ ö erek és umók 0702-től 0709-ig 12 15

(kivéve : hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez ex 0713
ex 1209

4. Szőlő 080610 12 15
5 . Élelmezési célra alkalmas umölcs es dió és dinn efélék 0802 11-től 0802 12 15

héj 50-ig
0807 11
0807 19
0808
0809
0810 10-től 0810
40-ig
ex 0810 90

6 . Hazai termesztésű fűszernövények 0904 20 12 15
0909
ex 0910

7 . Gabonafélék 1001-tői 1007-ig 12 15
muhar, csumiz 1008 10

1008 20
1008 30
1008 90 10
ex 1008 90 90

8 . Különféle magvak, ipari és gyögynövények 1201 [12] 15
1202

szaporítóanyag ipari növényekhez 1204-től 1207-ig
ex 1209
ex 1210
ex 1211 90
1212 91
1212 99 10
1213
ex 1401 90
1403 10
2401 10
2401 20
5301 10
5302 10

9 . Mákgubó ex 1211 90 98 99 12 15
10. Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) ex 1214 12 15

szaporítóan

	

takarmánynövényekhez ex 2308 00 40 00
ex 1209

ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK

L Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő 0101-től 0105-ig 7 15
állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, ex 0106
laboratóriumi és állatkerti állat kivételével)

2 . Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és ex 0301 7 15
más gerinctelen víziállatok ex 0302

0306 29 10
ex 0307
0307 60
ex 0307 91



II. rész :
A mezőgazdasági tevékenységek körébennyújtottszolgáltatások köre és a kompenzációs felár

mértéke

So -
szám

Megnevezés SZJ-szám
A kompenzációs
felár mértéke a
szolgáltatási
díj %-ában

1L talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés, SZJ 01 .41.11 .0- 7 15
és ültetés ból

2 . mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő SZJ 01 .41.11 .0- 7 15
előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása, b

74.70.11. .0-bóltisztítása, aprítása, fertőtlenítése és silózása
3 . mezőgazdasági termékek tárolása SZJ 63 .12-ből 7 15
4 . szarvasmarha gondozása, tenyésztése és hizlalása SZJ 01 .42.10.0- 7 15

ból

3 . Nyers tej ex 0401 7 15
4 . Friss tojás ex 0407 7 15

- 5 . Természetes méz 0409 7 15
6. Másutt nem említett állati eredetű termékek (szár, háziállatok 0502 7 15

spermája, propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, 0503
méhpempővel dúsított méz) 0505

ex 0511
ex 1301 90 90 99
ex 0410
ex 1212 99
ex 1521 90
ex 2106 90 98

7. Állati vagy növényi trágya 3101 7 15
8 . Nyers szőrme ex 4301 7 15
9 . Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó 5001 7 15
10 . Nyers gyapjú 5101 7 15

ERDEI MAGOK, CSEMETÉK

1. Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa ex 0602 7 15
2 . Erdei fák és cserjék magja ex 1209 99 7 15

KIZÁRÓLAG SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ MEZOGAZDASAGI TERMÉKEK FELDOLGOZASABOL
SZÁRMAZÓ ÉLELMISZER-IPARI TERMÉKEK

1 . Feldolgozott tej és tejtermékek ex 0401 7 15
0402-től 0406-ig

2 . Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, 0711 12 15
savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja

0712paradicsomlé
0811-től 0813-ig
ex 0814
2001
ex 2002
2003-tól 2009-ig

3 . Must és bor ex 2204 12 15
4 . Borseprő, borkő ex 2307 12 15



/III. rész

A kompenzációs felár meghatározása és a felvásárlást igazoló bizonvlat kötelező
adattartalma/

„1 . A felvásárlás után kompenzációs felárként felszámított összeget az alábbi számítási
módszerrel kell meghatározni :

FM x AM
EM =

100

és

T=FM+EM ,ahol

EM: a felvásárlás után kompenzációs felárként felszámított összeg, amely előzetesen
felszámított adóként vehető figyelembe ;

FM: a termék, szolgáltatás felvásárlási ára ;

AM : a kompenzációs felár mértéke a felvásárlási ár százalékában ;

T: a felvásárlási ár és a kompenzációs felár együttes összege .

2. A felvásárlást igazoló bizonylat kötelező adattartalma a következő :

a) a bizonylat sorszáma ;
b) a bizonylatot kibocsátó átvevő adóalany neve, címe és adóigazgatási azonosító száma ;
c) a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany neve, címe, adóazonosító száma és

amennyiben az átadó e tevékenysége vonatkozásában a személyi jövedelemadózásnak alanya,
de tőle az átvevő személyi jövedelemadó-előleget nem vont le - az átadó mezőgazdasági
őstermelői igazolványának száma ;

5 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági SZJ 71 .31 .10.0- 7 15
ból

71 .34.10.1-ből,
vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra
történő bérbeadása

01 .41.11 .0-ból
6 . műszaki segítségnyújtás 7 15
7 . gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek SZJ 01 .41 .11 .0- 7 15

permetezése b
01 .41.12.0-ból

8 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések SZJ 01 .41.11 .0- 7 15
üzemeltetése bk

01 .41.12.0-ból
02.02.10.0-ból

9 . vízlecsapoló berendezések üzemeltetése 7 15
10 . fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási SZJ 01 .41.11.0- 7 15

szolgáltatások b
01 .41.12.0-ból,
02.02.10.0-ból



d) a felvásárolt termék, igénybevett szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma,
amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához ;

e) a felvásárlási ár összege ;
f) a kompenzációs felár mértéke a felvásárlásí ár százalékában kifejezve ;
g) a kompenzációs felárként felszámított összeg ;
h) a felvásárlási ár és a kompenzációs felár együttes összege ;
i) a bizonylatot kibocsátó átvevő adóalany aláírása ;
j) a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany aláírása .

Az 56. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget a mezőgazdasági tevékenységet
folytató adóalany a bizonylat c) pontjában szereplő adatok kitöltésével is teljesítheti ."

Indokolás

A törvényjavaslat figyelmen kívül hagyja a szolgáltatások teljes körében az áfa-besorolást, és
nem kíván változtatni a termékek kompenzációs felárának mértékén sem, ami pedig szorosan
kapcsolódik a szabályozott tárgykörhöz . Indokoltnak tartom, hogy a kompenzációs felár
mértéke azonos legyen a forgalmi adó mértékével .

Budapest, 2004 . október 13 .
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