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A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1)
bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat az alábbi címmel és 107. §-sal egészüljön ki :

„A regisztrációs adóról szóló 2003 . évi CX. törvény módosítása

107 . § (1) A regisztrációs adóról szóló 2003 . évi CX. törvény (a továbbiakban : Rega-tv .) 7. §-
a helyébe a következő rendelkezés lép :

„7 . § (1) A 4 . § (1) bekezdése szerinti adóalannyal kötött megállapodás alapfán -az
adóhatósághoz történt bejelentést követően-az adót a 6. § (1) bekezdés a) pontjának
megfelelően az adóigazolás kiváltásának időpontjában a 4 . $ (1) bekezdése szerinti
adóalanynak értékesítő, vagy azt megelőző bármely értékesítő is megfizetheti, feltéve ha az
értékesítő belfóldön székhellyel, fiókteleppel, vagy állandó lakóhellyel rendelkezik, és az
általános forgalmi adó alanya .
(2) Az így megfizetett adó összegéről az adóhatóság az adót megfizető személy részére a 11 .
szerinti adóigazolást állít ki . Az adóigazolás kiváltásának időpontjában megfizetett adó az
adót megfizető személy által belfóldön teljesített gépjármű-értékesítés áfa alapjába
beletartozik.
(3) Az adót az adóhatóság határozattal állapítja meg ."

(2) A Rega-tv-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit 2005 . január 1-jétől kell
alkalmazni azzal, hogy a Rega-tv-nek e törvénnyel, valamint az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004 . évi CI. törvénnyel
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megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően induló adóigazgatási eljárások
esetén kell először alkalmazni .

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv . 5 . §-a és 9. §-ának (2) bekezdése
hatályát veszti . Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény 306. §-ának (2) bekezdése nem lép hatályba ."

Indokolás:

Az indítvány a regisztrációs adó rendszerében a gépjárművet értékesítők számára lehetővé
teszi, hogy a márkakereskedővel kötött megállapodás alapján az adót megfizessék . Az
indítvány szerinti konstrukció lényegében azonos a 2004-ben alkalmazott adóelőleg-
konstrukcióval, így annak visszaállítása átállási nehézséget nem jelenthet, a konstrukció
kapcsán biztosított választási lehetőség miatt pedig nem szükséges a kihirdetés és a
hatálybalépés között a 45 napos felkészülési idő biztosítása .
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