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Tisztelt Elnök Asszony!

„Miért vet ki addt a Kormány a hazánkba érkezi muzeális tárgyakra?" címmel
a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést lovának benyújtani Dr. Draskovics
Tibor pénzügyminiszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A napokban került kezembe az a levél, amelyet a Magyar Veteránautó és
Motoros Szovetség intézett C nhöz. A szövetség levelében kifogásolja, hogy a
történelli értéket képviselő, nemzeti-kulturális örökségnek számító
gépfái ínövek behozatalát is terheli a Kormány által bevezetett regisztrációs adó .

Mint azzal Cin is tisztában lehet, ezeknek a járműveknek a karbantartása,
felújítása, szállilása olyan jelentős költségekkel jár, amelyek legtöbb esetben
egyátalán nem térülnek meg a veteránautók szerelmeseinek . Mindemellett
számukra is kötelező az alkatrészbeszerzést terhelő ÁFA megfizetése, esetleg
S.ZJA és kapcsolódó járulékok, hozzájárulások befzetése . Tekintettel arra, hogy
ezek a járlrrűvek nem közúti, illetve mindennapos használatra szolgálnak -
esupán ritkán jelennek meg találkozókon, rendezvényeken - nem jelentenek
olyan környezetterhelési tényez t, amely indokolná behozataluk regisztrációs
adóval történő további nehezítését .
Emlékeztetném, hogy más muzeális tárgyat sere terhel behozatali adó, és a
szövetség tájékoztatása alapján évi legfeljebb 100 db autó forgalmáról
beszélhetünk, tehát a központi költségvetés szempontjából sere számottevő az
így befolyó adóbevétel.
A Polgári Kormány idején az egyes tárcák támogatóan álltak a kérdéshez, hiszen
olyan történelmi örökségek bemutatásáról, megőrzéséről és gyarapításáról
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beszélhetünk, amely a mai és a felnövekvő generációk számára is egyaránt
méltó és megbecsülendő emlék..

A fenti kérdés mellett ellentmondás tapasztalható az EU-bon korábban gyártott
járművek (pl. BMW, Mercedes, Jaguáx) reimportálása körül is . Amennyiben
ezeket a jdnníiveket valaki az USA-ból kívánja hazánkba behozni, ugyanúgy
harmadik országból származó gépkocsiként kezelik, mint egy keleti gyártmányt,
holott az általános szabályok szerint a vámvizsgálat szempontjából ez esetben a
származási (tehát gyártási) ország kell mérvadó legyen .

A kérdésemben megfogalmazott problémák ellentmonddsossdguk mellett
foglalkoztatáspolitikai vonatkozással is bírnak, hiszen a veteránautók
felkutatásával, restaulásával, eredeti állapotuk visszaállításával számos, jól
képzett szakember juthat unkaleheto` céghez, ám tevékenységük, boldogulásuk
elé a Kormány által kivetett adóterhek komoly akadályokat gördíthetnek .

Kérdésem tehát: Miért vet ki adót a Kormány a hazánkba érkező muzeális
tárgyakra és mít kíván tenni a fenti ellentmondás kiküszöbölése érdekébent?

Várom megtisztelő válaszát!

Tisztelettel .

Mezőkövesd, 2004. október 21 .

	

Tállai András
arszággyiűési képvise ö
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