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

„HARMADIK RÉSZ

VI.fejezet

Az energiaadóról szóló 2003 . évi	III.törvény módosítása

16 . ~ (1) Az energiaadóról szóló 2003 . évi LXXXVIII . törvény (a továbbiakban Etv .) 6. §-a
(1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására
visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak a 7. ~ (1) bekezdésében megielölt
adóhatóságtól történő visszaigénylésére iogosult/

„c) az a távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy (ideértve a külön rendelet
szerint központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is), aki lakosságnak,
valamint a helyi önkormányzat által alapított intézménynek szolgáltatott hő
előállítására energiát használ fel ;"

(2) Az Etv . 6 . &-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki :

/Az adónak az önadózás keretében me állapított fizetendő adóból történő levonására
(visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak a 7. ~ (1) bekezdésében megjelölt
adóhatóságtól történő visszaigénylésére iogosult/
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„h) az a közlekedési vállalat, amely tömegközlekedésben villamos energiát használ
fel jármű vontatására vagy meghajtására, az erre a célra felhasznált villamos energia
mértékéig."

Indokolás

Indokolt, hogy az önkormányzati intézményeknek, iskoláknak, óvodáknak, egészségügyi
intézmények biztosított fűtésre használt energia utáni adót is vissza lehessen igényelni .
Megítélésünk szerint az energiaadónak nem pusztán a költségvetési bevételek növelése a
feladata, de a környezetbarát, takarékos energiafelhasználás ösztönzése is . A leginkább
környezetbarát villamos energia felhasználás ösztönzése érdekében javasoljuk, hogy az ilyen
közlekedési vállalatok visszaigényelhessék az energiaadót .

Budapest, 2005 . április 11 .
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