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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/l1621 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Bizottság a törvényjavaslat 108 . §-ának az alábbi módosítását javasolja :

„108. § A Jöt. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„57. § (1) A kőolaj-finomító adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő és az importáló
visszaigényelheti vagy fizetendő adójából levonhatja az 52 . § (1) bekezdés a) pontjában
megjelölt, szabadforgalomba bocsátott motorbenzinben lévő, kizárólag bioetanol alapon
gyártott ETBE mennyiségére a (2) bekezdés szerint jutó adót .

(2) A visszaigényelhető vagy levonható adó - az 57/B. §-ban foglaltak figyelembevételével
- a szabadforgalomba bocsátott motorbenzin mennyiségében igazoltan kimutatott, de
legfeljebb 15 százalék [ETBE tartalom] ETBE-tartalom literben kifejezett mennyisége 47
századrészének és az 52. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adómértéknek a
szorzataként számított összeg .

(3) Az adó-visszaigénylési vagy -levonási jogosultságot a motorbenzinben lévő ETBE
bioetanol tartalma mezőgazdasági eredetének és a motorbenzin ETBE tartalmának külön
jogszabály szerinti igazolásával kell dokumentálni, alátámasztani .""

2. A bizottság a törvényjavaslat 110. §-ának az alábbi módosítását javasolja :

„110. § A Jöt. kiegészül a következő 57/B . §-sal :

„578. § (1) Az 57-57/A. § szerint adó-visszaigénylésre vagy -levonásra jogosult naptári
évenként legfeljebb az általa a naptári évben szabadforgalomba bocsátott vagy
szabadforgalomba bocsátással importált összes motorbenzin, illetve gázolaj mennyiségének
2005 . évben 2 százalékára, azt követően évente 0,25 százalékértékkel növelt százalékára jutó
adó összegéig élhet adó-visszaigénylési, -levonási jogával .

(2) Az adó-visszaigénylés vagy -levonás joga a motorbenzin, illetve gázolaj
szabadforgalomba bocsátása napjától, az importáló esetében az importált termékre a
vámhatóság által kivetett adó megfizetésének napjától nyílik meg, és negyedévenként, a
tárgynegyedévet követő hó 20. napjától érvényesíthető, legfeljebb a tárgynegyedévben
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szabadforgalomba bocsátott vagy importált összes motorbenzin, illetve gázolaj
mennyiségének (1) bekezdésében meghatározott részére jutó adó összegéig .

(3) Amennyiben a negyedévenként visszaigényelt (levont) adó összege kisebb, mint a
naptári évben az (1) bekezdés rendelkezése szerint visszaigényelhető (levonható) adó összege,
a különbözetet az utolsó negyedévre benyújtott [adó-bevallásban] adóbevallásban (adó-
visszaigénylési kérelemben) lehet figyelembe venni .""

3. A bizottság a törvényjavaslat 111 . §-ának az alábbi módosítását javasolja:

„111. § A Jöt. kiegészül a következő 57/C . §-sal :

„57/C. § Az 57-578 . § szerinti adó[-]kedvezmény ([adó-levonás] adólevonás,
-visszaigénylés) utoljára 2010. évre vehető igénybe, kivéve ha annak ezen időpontig való
fenntartása valamely uniós jogi aktussal ellentétbe kerülne .""

4. A Bizottság a törvényjavaslat 122. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja :

„(1) A Jöt. 103 . §-a (2) bekezdése 1 . pontjának d)-e) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

1(2) E törvény alkalmazásában :

1. jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység :/
„d) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék bértárolása, kivéve az üzemi

motorikusgáztöltő-állomás tárolótartályának az üzemeltetővel egy telephelyen működő
személy részére szerződés alapján végzett bértárolást ;

e) jövedéki termék gazdasági tevékenység keretében, kereskedelmi vagy felhasználási
céllal vagy egy közjogi intézmény céljaira más tagállamból, nem közösségi [adó-
felfüggesztési] adófelfüQgesztési eljárás keretében történő behozatala vagy gazdasági
tevékenység keretében más tagállamba történő kivitele, nem értve ide a jövedéki termék
adóraktár-engedélyes általi kivitelét, adóraktár-engedélyes vagy felhasználói engedélyes általi
behozatalát, jövedéki terméknek jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek által
történő, a 29. § (2) bekezdés alapján nem gazdasági célú beszerzésnek minősíthető
behozatalát vagy ilyennek minősíthető kivitelét, továbbá a jövedéki termék csomagküldő
kereskedelem keretében történő behozatalát, kivitelét (a továbbiakban: közösségi
kereskedelmi tevékenység) ;"g);"

S. A Bizottság a törvényjavaslat 128. §-ának az alábbi módosítását javasolja :

„128. § 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] adólevonást vagy adó-visszaigénylést érvényesítenek [a
továbbiakban az a)-k) pontban megjelölt termék : adózás alól elvont termék] .""

6. A Bizottság a törvényjavaslat 133. §-ának az alábbi módosítását javasolja:

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

IFelhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy rendeletben határozza meg/
„n) a bioetanol és a biodízel utáni [adó-levonási] adólevonási, adó-visszaigénylési

jogosultság igazolásának, elszámolásának részletes szabályait .""

7. A Bizottság a törvényjavaslat 135 . § (3) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja:

„(3) Az Etv. 2. §-ának 16 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § kiegészül az
alábbi 17-21 . pontokkal :

/E törvény alkalmazásában/

„16. hálózati engedélyes : a villamos energiáról szóló 2001 . évi CX. törvény, illetve a
földgázellátásról szóló 2003 . évi XLII. törvény szerint rendszerirányítási, szállítási, tárolási,
átviteli vagy elosztási tevékenységet végző személy;

17 . [párnagáz-készlet] párnagázkészlet : az a gázmennyiség, amelyet a földgázellátásról
szóló 2003. évi XLII. törvényben meghatározott föld alatti gáztároló megfelelő működéséhez
állandóan biztosítani kell a [tároló réteg(ek)ben] tárolóréteg(ek)ben ;

18. végfogyasztó : közüzemi, feljogosított, illetve lakossági fogyasztónak nem minősülő
energiafogyasztó, nem értve ide a közüzemi szolgáltatót, az energiakereskedőt és a hálózati
engedélyest ;

19. elektrolitikus folyamat: minden olyan folyamat, amelynél elektromos energia
felhasználása mellett oxidáció és redukció megy végbe az [elektrolit oldal] elektrolitoldal és
az elektródok érintkezési felületén ;

20 . kémiai redukció: olyan [elektron felvétellel] elektronfelvétellel járó folyamat,
amelynek eredményeként a redukáló anyag oxidációs száma csökken, azaz csökken a pozitív,
nő a negatív töltések száma ;

21 . kohászati folyamat: nyersvasgyártás, kokszgyártás, acélgyártás, alumíniumgyártás,
színesfémgyártás, vas-, acél-, alumínium- és színesfémöntés, érczsugorítás,
zsugorítmánygyártás, meleghengerlés, hideghengerlés, lemezfeldolgozás, [meleg sajtolás]
melegsajtolás, kovácsolás, bevonatolás, kokszgáztisztítás, üvegolvasztás ."



8. A Bizottság a törvényjavaslat 138. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja :

„138 . § (1) Az Etv. 6. §-ának (1) bekezdése kiegészül az alábbi g) ponttal :

/(1) Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására
(visszaigénylésére), illetve a megjzetett adónak a 7. ' (1) bekezdésében megjelölt
adóhatóságtól történő visszaigénylésére jogosult/

„g) az a személy, aki a [párnagáz-készlet] párnagázkészlet szinten tartására földgázt tárol
be a föld alatti gáztárolóba .""

Indokolás

A módosító javaslat nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz .

Budapest, 2004 . október 27 .
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