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Bizottsági módosító javaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról
szóló törvények módosításáról szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat a következő új IV. fejezettel, és 14 . §-sal egészüljön ki (a további fejezetek és
§-ok számozása értelemszerűen változik) :

„N. 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) 35 .
§-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/(1) Az adólevonási jog- ha az adózás rendjéről szóló törvény másként nem rendelkezik- kizárólag

az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában gyakorolható . Ilyen
dokumentumnak minősül az adóalany nevére szóló/
„ba)a szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat, ha az adó fizetésére kötelezett nem

rendelkezik a 46 . § (3) bekezdése szerinti engedéllyel [a 32 . § (1) bekezdésénekb)pontja esetében] ;
bb)a szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat, továbbá az az okirat, bizonylat, mely hitelt

érdemlő módon tartalmazza az adó összegének meghatározásához szükséges adatokat, ha az adó
fizetésére kötelezett a 46 . § (3) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező adóalany (a 32 . § (1)
bekezdésénekb)pontja esetében] ;"

15 . § Az áfa-törvény 36 . § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
11) Az adólevonási iog keletkezésének időponja:/
„ba)a 46. § (3) bekezdése szerinti engedéllyel nem rendelkező adó fizetésére kötelezett esetén a

kézhez vett határozat alapján az Áfa-jogcímen teljesített befizetés időpontja, vaKy ha az adó befizetése
készpénzben nyújtott vámbiztosíték elszámolásából teljesül, akkor a határozat közlésének napja (32 . §
(1) bekezdésénekb)pontfal;
bb)a 46. § (3) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező adóalany esetén megegyezik az adófizetési

kötelezettség keletkezésének időpontjával [32 . § (1) bekezdésénekb)pontja] ;
bc)megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezésének ídőpontjával f32 .§ (1) bekezdésének c),

egy) ontiai] ;"

16. § (1) Az áfa-törvény 46 . § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :



1(2) Az adót/
„a)termékimport tekintetében a nem adóalany személy, szervezet, a belfóldön nyilvántartásba nem

vett adóalany, az alanyi adómentes adóalany, a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges
jogállást választott adóalany, a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany, valamint a
(3) bekezdés szerinti engedéllyel nem rendelkező adóalany esetén a vámhatóság határozattal állapítja
meg, a (3) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező adóalany önadózással rendezi ;"

(2) Az áfa-törvény 46 . ~-a a következő (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki :
„(3) Az a belfóldön nyilvántartásba vett adóalany, aki (amely) a tárgyévet megelőző évben, valamint a
tárgyévben nem tekinthető kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanynak, nem
választott alanyi adómentességet, vagy a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást, a
tárgyévben- a vámhatóság külön engedélye alapján -jogosult az import után fizetendő adót
önadózással rendezni .
(4) A vámhatóság az import után fizetendő adó önadózással történő rendezését a (3) bekezdés szerinti
adóalanynak engedélyezi, ha az :
a) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti megbízható vámadósnak minősül, és
b) a kérelem benyújtásának évét megelőzően legalább egy éve az állami adóhatóságnál belfóldön
nyilvántartásba vett adóalany, és
c) a tárgyévet megelőző évi termékexport és a 29/A.szerinti termékértékesítés összesített adóalapja
eléri a tárgyévet megelőző évi, belfóldön teljesített termékértékesítés összesített adóalapjának 67 %-át,
de legalább 10 milliárd Ft-ot, vagy a tárgyévet megelőző évi termékexport és a 29/A.& szerinti
termékértékesítés összesített adóalapja eléri a 20 milliárd Ft-ot .
(5) A tárgyévet megelőző év adómegállapítási időszakait érintő önellenőrzés vagy utólagos
adómegállapítós - ide nem értve a kérelem benyújtásáig beadott önellenőrzés, illetve jogerőssé vált
adóhatósági megállapítást -az elbírált kérelmeket nem érinti .
(6) A vámhatóság az engedélyt tárgyév július 1 . napjától a tárgyévet követő év június 30 . napjáig
terjedő időszakra adja ki . Az engedély iránti kérelmet -a (4) bekezdés c) pontja szerinti adatok
közlése mellett - a (3) bekezdés szerinti adóalany tárgyév március 31 . napjáig köteles az illetékes
vámhatósághoz benyújtani . Amennyiben az adóalany megbízható vámadós jogállását elveszíti, a
vámhatóság az engedélyt haladéktalanul visszavonja ."

2 . A törvényjavaslat 25. §-a az alábbi (1) bekezdéssel egészüljön ki, egyidejűleg a § jelenlegi
szövege a (2) bekezdés jelölést kapja :

„25 . § (1) Az Art . 54 . ~-ónak (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3)Az adóhatóság jogosult a hatáskörébe tartozó, adóval kapcsolatos, a titoktartási kötelezettség alá
tartozó adatról, tényről, körülményről vagy iratról más adóhatóság (vámhatóság) tájékoztatására, ha az
valamely adó (vámteher) vagy adóhiány feltárását, behajthatóságának megállapítását, illetve
adóigazgatási eljárás lefolytatását lehetővé teszi vagy valószínűsíti . A tájékoztatás joga a
Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap és az elkülönített állami pénzalap kezelőjét is
megilleti az általa kezelt alap javára teljesítendő kötelező befizetéssel összefüggésben . Az Országos
Munkaügyi Központot és a megyei (fővárosi) munkaügyi központot a tájékoztatás joga -megkeresés
alapján - megilleti arról is, hogy a magánszemélynek a munkanélküli-ellátás mellett van-e
keresőtevékenységből származó jövedelme, és az meghaladja-e a törvényben meghatározott mértéket ."

3. A törvényjavaslat a következő 27 . §-sal egészül ki, a további §-ok számozása értelemszerűen
változik :
„27 . § Az Art. 79. § (1) bekezdésének g) p ja helyébe a következő rendelkezés lép :

A vámhatóság hatáskörébe tartozikl
„g) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem általános forgalmiadó-alany, alanyi
adómentességet választó adóalany, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany, a
mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállást választó adóalany, a vámhatóság
engedélyével nem rendelkező általános forgalmi-adóalany, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó
alanya esetében a termékimportot terhelő általános forgalmi adóval,
/kapcsolatos feladatok ellátása./



4. A törvényjavaslat a következő 31 . §-sal egészül ki, a további §-ok számozása értelemszerűen
változik :
„31 . Az Art. 125 . §-ának (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/(1) A vámhatóság határozattal állapítja mez (kivetéses adózás)/

„h) a termékimportot terhelő általános forgalmi adót, ha az adózó az általános forgalmi adóról szóló
törvény szerint nem általános forgalmiadó-alany, alanyi adómentességet választó adóalany, kizárólag
tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany, mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges
jogállást választó adóalany, a vámhatóság engedélyévei nem rendelkező általános forgalmíadó-alany,
vagy az egyszerűsített vállalkozói adó alanya,"

5. A törvényjavaslat a következő 46 . §-sal egészül ki, a további §-ok számozása értelemszerűen
változik :
„46. § (1) Az áfa-törvénynek, valamint az Art-nek e törvénnyel megállapított, a termékimportra
vonatkozó rendelkezései 2005 . július 1 . napján lépnek hatályba azzal, hogy az adóalanyok az
önadózásra vonatkozó, 2005 . július 1-jétől 2006. június 30-ig szóló engedély iránti kérelmet 2005 .
június 15 . napjáig adhatják be .
(2) A 2005 . július 1-jétől 2006 . június 30-ig szóló engedély elbírálásakor az áfa-törvénynek e
törvénnyel megállapított 46. § (4) bekezdése szerinti értékhatárnál 2004 . május 1 .-december 31 .
közötti időszakot kell alapul venni azzal, hogy a 10 milliárd Ft értékhatár helyett 6,6 milliárd Ft-ot, 20
milliárd Ft helyett 13,3 milliárd Ft-ot kell figyelembe venni .
(3) 2005 . július 1-jével az áfa-törvény 36 . § (4) bekezdésének utolsó fordulatában a „35 . § (1)
bekezdésének a) és b) pontja" szövegrész helyébe a „35 . § (1) bekezdésének a) és ba-bb) pontja"
szövegrész, a66/A.§ (1) bekezdésébena_35.§ (1) bekezdésének b) pontjában" szövegrész helyébe a
„35 . § (1) bekezdésének ba-bb) pontjában" szövegrész lép .

Indokolás

A módosító javaslat alapján az import áfa önadózással történő megfizetését a kivetéses adózás váltja
fel . Ez alól kivételt jelentenek azok az adóalanyok, akiknek bevételében jelentős hányadot képvisel az
uniós tagállamokba, illetve a harmadik országokba irányuló termékértékesítés . Ezen adózók a
törvényben rögzített feltételek szerint a vámhatóság külön engedélye alapján továbbra is önadózással
teljesítik az import utáni áfa-fizetési kötelezettségüket .

Budapest, 2005 . április „) j

arga Mihály ,
elnök
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