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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)
35.§-a (1)bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyideiűleg a
bekezdés a következő d) ponttal egészül ki :

/(1J Az adólevonási jog -ha az adózás rendiéről szóló törvény másként nem rendelkezik-
kizárólag az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában
gyakorolható. Ilyen dokumentumnak minősül az adóalany nevére szóló/
„c) egyéb okiratok, bizonylatok, melyek hitelt érdemlő módon tartalmazzák az adó

összegének meghatározásához szükséges adatokat [a 32 . (1) bekezdésének d),f)-g)pontjai
esetében] ;

d) az Európai Közösség tagállamai forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról szóló 77/388/EGK (hatodik) irányelv 22 . cikk (3) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelő bizonylat [a 32 . ~ (1) bekezdésének e) pontja esetében] ."

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

„46. ~ Az áfa-törvény e tőrvénnyel megállapított35.§-a(1) bekezdésénekc)-d)pontjai e
törvény kihirdetését követő 45 . napon lépnek hatályba. A rendelkezéseket azokban az
esetekben kell először alkalmazni, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az
adólevonási jog a hatálybalépést követően keletkezik ."

Bizottsági módosító iavaslat



Budapest, 2005 . április „J

Indokolás

A vonatkozó EU irányelvvel való összhang maradéktalan megvalósítása érdekében a
Közösségen belülről történő beszerzés esetében a levonási jog csak a 6 . áfa irányelvben
meghatározott adattartalmú bizonylat birtokában gyakorolható .
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