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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 14 . §-sal és az azt megelőző fejezetcímmel egészül ki,
egyben a §-ok és fejezetek számozása megfelelően változik :

J V. Fejezet

Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvény módosítása

14 . & Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvény (a továbbiakban : áfa-
törvény) 32 . ~-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A 34 . $ szerinti adóalanyt megilleti az a iog, hogy az általa fizetendő adó
összegéből levonja :

a) azt az adóösszeget, melyet a részére teljesített termékértékesítés és
szolgáltatásnyúitás során egy másik adóalany - ideértve átalakulás esetén annak
jogelődjét is-, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény
hatálya alá tartozó adóalany rá áthárított ;
b) a termékimport után az általa megfizetett adóösszeget ;
c) azt az adóösszeget, amelyet a közvetett vámjogi képviselő a 66/A.~
szabályai szerint rá áthárított ;
d) azt az adóösszeget, amelyet a szolgáltatást saját nevében megrendelőként
fizetett meg ;
e) azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülről történő termékbeszerzés,
illetve az ahhoz kapcsolódó előleg után, a 14 . $ (2) bekezdése szerinti
termékértékesítés után a 40 . ~ (7) bekezdése alapján, illetve a29/D.~ (2)
bekezdése szerinti ügylet esetén a 40 . ~ (8) bekezdése alapján saját nevében
fizetett meg ;
,f) a saját vállalkozásában megvalósított beruházása után megfizetett
adóösszeget ;
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g) azt az adóösszeget, amelyet a 7. ~ (2) bekezdésének d) pontig szerinti
termékértékesítés után megfizetett, feltéve, hogy levonási jog illette meg abban
az esetben is, amikor részére azt a Jöt . hatálya alá tartozó terméket
értékesítették, melynek adóraktárból szabadforgalomba történő kitárolása után
adófizetési kötelezettsége keletkezett ;
h)azt az adóösszeget, amelyet felsőoktatási intézmények könyvtárai, illetve a
Magyar Tudományos Akadémia és intézeteinek könyvtárai tudományos
szakfolyóiratok beszerzésére megfizettek .

[a)-h) pontok a továbbiakban együtt: előzetesen felszámított adó]"

Indokolás

Az elmúlt két esztendő kormányzati megszorításainak a felsőoktatás és a tudományos kutatás
volt az egyik legnagyobb kárvallottja. A folyamatosan szűkülő finanszírozási lehetőségek
miatt egyre kisebb mértékben tudtak lépést tartani a nemzetközi tudományos élet fejlődésével,
és egyre több folyóirat-rendelés lemondására kényszerültek . Tetézi a gondokat, hogy a
tudományos szakfolyóiratok áfa-terhe 10%-kal magasabb, mint a könyveké, és nem is
igényelhető vissza . Így országosan csak a felsőoktatás számára 70-80 millió forintos terhet
jelentenek a tudományos folyóiratok . Egy-egy tudományegyetem átlagos áfa-befizetési
kötelezettsége ma megfelel egy bölcsész, jogász vagy közgazdász kar évi teljes könyvtári
rendelésének összegének, ami tarthatatlan . A kormány programjában igen kevés konkrét
ígéretet tett, ezek között azonban többször visszatérően szerepel a hazai tudományos élet
fokozott támogatása .

Budapest, 2005 . április 11 .
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