
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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 :

JV. Fejezet

Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V . törvény módosítása

14. ~ Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvény (a továbbiakban: áfa-
törvény) 48. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül/

„a) a 28-29 . ~-ban meghatározott adómérték, a 15 . ~-ban meghatározott
szolgáltatásnyújtás, valamint a 29/A-29B . ~-ok szerinti adómentesség alá tartozó, az
adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja
- nemzetközi teherközlekedés és személyszállítás, valamint a 15/A . &-ban
meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén, ideértve a más tagállamban vagy
harmadik ország területén teljesített szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértékét is -
az adóév elejétől illetve-ha az adóalany év közben jelentkezik be-az adóalanyként
történő bejelentkezés időpontjától kezdődően időarányosan az adóéven belül
göngyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító
összeghatárt /49 . ~ (2) bekezdés b) pont/ ; vagy"

Indokolás

A módosítás indoka, hogy a magyar cégek belföldi tevékenysége nem áfa-köteles . Ha egy cég
csak ebből a tevékenységből rendelkezik árbevétellel, a jelenleg hatályos áfa-törvény szerint
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nem tud visszaigénylői pozícióba kerülni, hacsak nem végez valamilyen beruházást . Ez
indokolatlan különbségtételt jelent és hátrányosan érinti az ilyen tevékenységet végző cégeket .

Budapest, 2005 . április 11 .
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