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A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló T/11621 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Bizottság a törvényjavaslat 128 . s-ának az alábbi új (2) bekezdéssel történő kiegészítését
javasolja:

128. § (1) A Jöt. 114. §-a (2) bekezdésének e), h) és j)-k) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek :

1(2) Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni/
„e) azt a más tagállamból az e törvény rendelkezéseinek megsértésével behozott, átvett

jövedéki terméket, amely után e törvény rendelkezései szerint nem fizették meg az adót,"
„h) a 15 . § (2) bekezdés b) pontja szerinti ásványolajat, kivéve ha az ásványolajra az adó

kivetését kérték ;"
„j) azt az alkoholterméket, amelyből a teljes denaturáláshoz felhasznált anyagokat részben

vagy egészben kivonták, vagy olyan anyagot adtak hozzá, amely a teljesen denaturált alkohol
hatását ízre vagy szagra megváltoztatta, vagy azt a teljesen vagy részlegesen denaturált
alkoholterméket, amelyet az e törvény hatálya alá tartozó adóköteles ital előállításához használtak
fel, illetve amelyet az előbbiek szerint az élvezeti célra szolgáló termékben hoztak forgalomba,
értékesítettek vagy tartanak birtokban ;

k) azt a motorbenzint és gázolajat, amelyre az 57-57/B . § rendelkezéseinek megsértésével
jogosulatlan adó-levonást vagy adó-visszaigénylést érvényesítenek [a továbbiakban az a)-k)
pontban megjelölt termék : adózás alól elvont termék] ."

(2) A Jöt. 114. $-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel :

„(6)A jövedéki ellenőrzés során feltárt olyan, az (1)bekezdésben meghatározottjövedéki
törvénysértés esetén, ahol az adózás alólelvont termék után számított lövedéki adóösszege a 10
000 forintot nem haladja meg,a jövedéki ellenőrzést végzőgyorsított eliárás keretében a
helyszínen jövedéki bírságot szabhat ki és szedhet be és a lefoglalt adózás alól elvont terméket
elkobozza, amennyiben a termék birtokosa, szállítósa a törvénysértés tényét elismeri, továbbá a
jogkövetkezményekről szóló táiékoztatásttudomásul veszi és fogorvoslati fogáróllemond. A (3)
bekezdésben foglaltaktóleltérően a jövedéki bírságlegkisebb összege1 000, legmagasabb
összege 20 000 forint.Amennyiben a gyorsított eliárásfeltételei nem állnak fenn,úgy az
ellenőrzést végző az általános szabályok szerintjárel.""
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2. A Bizottság a törvényjavaslat 133 . §-ának az alábbi módosítását javasolja :

„133. § A Jöt. 129. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következő n)-o ponttal :

/Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy rendeletben határozza meg/

„n) a bioetanol és a biodízel utáni adó-levonási, adó-visszaigénylési jogosultság igazolásának,
elszámolásának részletes szabályaiti

o) a lövedéki bírság 114 . § (6) bekezdésében meghatározott gyorsított eljárásban történő
kiszabásának és beszedésének részletes szabályait . ""

Indokolás

A jövedéki adó- és bírságbevételek esetében a kintlévőségek számottevő hányada kereskedelmi
mennyiség alatti adózás alól elvont termékre (p1 . adójegy nélküli cigarettára, zárjegy nélküli
alkoholtermékekre) jellemzően természetes személyek által elkövetett jövedéki
törvénysértésekhez kapcsolódik . A fizetési hajlandóság fokozásának eszközeként indokolt
bevezetni a jövedéki bírság gyorsított eljárásban történő kiszabásának és beszedésének
lehetőségét. Egy ilyen intézkedés a fizetési hajlandóság fokozása mellett az eljárási költségek
csökkentését is eredményezi . A javaslat tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek együttes
fennállása lehetővé teszi a gyorsított eljárás lefolytatását . A javaslat rendelkezik arról is, hogy a
gyorsított eljárás bármelyik feltételének hiányában normál eljárás lefolytatásának van helye . Az új
eljárás alkalmazása következtében csökkenhet azon ügyek száma, amelyekben a külföldi
természetes személyek által elkövetett jogsértések miatt kiszabott és be nem fizetett bírság
behajtása iránt szükséges intézkedni, és amely eljárás egyébként - kevés kivételtől eltekintve -
eredménytelen .
A gyorsított eljárás részletes szabályait a javaslat szerint a pénzügyminiszter rendeletben állapítja
meg.

Budapest, 2004 . október 27 .
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