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Módosító iavaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján "az adókról, járulékokról szóló törvények
módosításáról" szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat a következő új 16 . - 17. §-sal, az azt megelőző fejezet-, és rész címmel
egészül ki, egyben a §-ok, fejezetek és részek, számozása megfelelően változik :

„HARMADIK RÉSZ

VI . fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 .
évi CXXVII. törvény módosítása

16 . § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003 . évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) a következő 128/A . §-sal egészül ki :

„128/A . § (1) Ha 2005 . évben az Energia Központ Energiahatékonysági,
Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság (a
továbbiakban: Energia Központ Kht.) részére a külön jogszabályban előírtak szerint
szolgáltatott adatokból az Energia Központ Kht. által az üzemanyagok
kiskereskedelmi eladási árára képzett, két egymást követő hét hétfőjére vonatkozó
a) benzin átlagár számtani átlaga (a továbbiakban : benzin átlag) a literenkénti 250 Ft-
ot, vagy
b) gázolaj átlagár számtani átlaga (a továbbiakban : gázolaj átlag) a literenkénti 225
Ft-ot meghaladj a,
a jövedéki adónak az 52 . § (1) bekezdésében meghatározott mértéke a (2) bekezdés
szerinti összeggel csökken .
(2) Az 52. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt benzin és d) pontjában
megjelölt gázolaj esetében az ott meghatározott adómérték literenként 1,60 Ft-tat és a
benzin átlag, illetve a gázolaj átlag (1) bekezdés a), illetve b) pontjában megjelölt
értéket meghaladó hányadára 5 Ft-onként további 0,80 Ft-tat, összesen legfeljebb



azonban az 52. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adómérték esetében literenként 12
Ft-tal, a d) pontja szerinti adómérték esetében literenként 8 Ft-tal csökken .
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezését, valamint az annak
alapján a (2) bekezdésben meghatározott adómérték-csökkenést - az (1) bekezdés
szerinti feltétel bekövetkezését követő 5 napon belül - rendeletben állapítja meg . A
csökkentett adómérték mindaddig érvényben marad, amíg a Kormány újabb
rendeletben nem tesz közzé új átlagárat és ahhoz tartozó adómérték-csökkenést az (1)
bekezdés rendelkezései alapján, vagy rendeletét hatályon kívül nem helyezi .
(4) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában benzin átlagárként, illetve gázolaj
átlagárként az adómérték-csökkenés hatálybalépésétől kezdődően az adómérték-
csökkenést kihirdető kormányrendelet érvényességének idején belül az Energia
Központ Kht. által az (1) bekezdés szerint képzett átlagárat az adómérték-csökkenés
125%-árvak megfelelő összeggel növelve kell figyelembe venni .

17. § A Jöt. 129 . §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki :

/„ (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

c) a 128/A . §-a szerinti feltétel bekövetkezését és annak alapján az adómérték
változását ."

Indokolás

Az utóbbi időben a nyersolaj világpiaci ára újra tartósan az 50 dolláros szint felé emelkedett,
sőt az elmúlt napokban csúcsot is döntött a határidős piacokon . A tartósan magas olajár
hatását nem lehet a határon megállítani, de a fogyasztói árak túlzott emelkedését a kormány
képes bizonyos eszközökkel korlátozni. A tavalyi évhez hasonló rendszer működtetésére
mindenképpen szükség van, ezért kell újra hatályba léptetni az idén eltörölt kompenzációt .

Budapest, 2005 . április 6 .
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