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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 14 . §-sal egészüljön ki (a további §-ok számozása
értelemszerűen változik) :

„14. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXX1V . törvény (áfa-törvény)
14 .E-árvak (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)Ha a terméket az átadó, az átvevő vagy bármelyikük megbízásából harmadik személy
adja fel, vagy fuvarozza el, továbbá a 7. $ (2) bekezdésének c) pontja szerinti
termékértékesítés esetében a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a termék -
az átvevő nevére szóló rendeltetéssel - a feladás, vagy a fuvarozás megkezdésének
időpontjában található . E rendelkezés kizárólag egy termékértékesítés tekintetében
alkalmazandó, ha ugyanaz a termék több egymást követő termékértékesítés tárgya, és ezt
a terméket közvetlenül az első termékértékesítést teliesítő adóalanytól az utolsó
termékértékesítés beszerzője (átvevője) részére adják fel, vagy fuvarozzák el .
Amennyiben a terméket egy olyan vevő (átvevő) adja fel, vagy fuvarozza el, illetve ad
erre megbízást, aki (amely) egyidejűlejz ezt a terméket értékesíti is, akkor úgy kell
tekinteni, mint aki (amely) a terméket vevőként fuvarozza el, illetve ad erre megbízást,
kivéve ha bizonyítja (igazolja), hogy a terméket értékesítőként adja fel, fuvarozza el,
illetve ad erre megbízást. Ha a termék a feladás vagy a fuvarozás megkezdésének
időpontjában harmadik ország területén található, az átvevő pedig importáló, akkor az
importáló által végrehajtott termékértékesítés teljesítési helye belföld ."

(2) Az áfa-törvény 14 .&-árvak (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :



„(5)Az(1)-(3) bekezdésekben nem szabályozott esetekben a teljesítés helyének azt a helyet
kell tekinteni, ahol a termék az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában
található . Az (1) bekezdés második mondatában meghatározott azon termékértékesítések
esetében, melyek
a) megelőzik azt a termékértékesítést, mely teljesítési helyének megállapítására az (1)

bekezdés első mondatát kell alkalmazni, teljesítési helynek azt a helyet kell tekinteni,
ahol a termék-az átvevő nevére szóló rendeltetéssel -a feladás vagy a fuvarozás
megkezdésének időpontjában található,

b) követik azt a termékértékesítést, mely teljesítési helyének megállapítására az (1)
bekezdés első mondatát kell alkalmazni, teljesítési helynek a termék fuvarozásának
rendeltetési helyét kell tekinteni .""

2. A törvényjavaslat a következő új 46 . §-sal egészüljön ki (a további §-ok számozása
értelemszerűen változik) :

,,46.&Az áfa-törvény e törvénnyel megállapított 14. §-ának (1) és (5) bekezdése e törvény
kihirdetését követő 45. napon lép hatályba. A rendelkezéseket azokban az esetekben kell
először alkalmazni, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jog a
hatálybalépést követően keletkezik ."

Indokolás

A csatlakozás következtében a vámhatárok lebontásával komoly problémaként merült fel,
hogy láncügyletek esetében, vagyis amikor termékértékesítések sorozata történik egy és
ugyanazon termék vonatkozásában, és a termék közvetlenül az első eladótól az utolsó
vevőhöz kerül, hogyan ítélhető meg, hogy ki az, aki az áfa-törvény alkalmazásában
exportőrnek minősül, illetve ki hajtja végre a Közösségen belüli adómentes értékesítést . A
javaslat ezt a problémát úgy oldja fel, hogy egyértelművé teszi - tehát elősegíti az egységes
jogalkalmazást -, hogy ilyen láncügyletek esetében, az ügyletek hol minősülnek teljesítettnek,
ezáltal, hogy hol kell ezután az adófizetési kötelezettséget rendezni .
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