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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról szóló törvények módosításáról szóló T/IS264. számú törvényjavaslathoz
az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

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

„HARMADIK RÉSZ

VI.fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi C=II. törvény módosítása

16 . § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003 . évi CXXVIL törvény (a továbbiakban : Mt.) 33 . ~-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„33 . & A tagállamok illetékes hatóságaival folytatott, jövedéki adóval kapcsolatos
adóügyi együttműködés során

a) az adómegállapítási jogsegély tekintetében a jövedéki adók területén való
közigazgatási együttműködésről szóló európai közösségi rendelet szabályai szerint,

b) a behajtási jogsegély tekintetében az adózás rendjéről szóló törvénynek (a
továbbiakban : Art.) az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályainak
alkalmazására vonatkozó rendelkezései, valamint az Európai Közösség tagállamai
közötti adóbehajtási jogsegély részletes szabályairól szóló külön jogszabály
rendelkezései megfelelő alkalmazásával
kelleljárni.",,

Bizottsági módosító javaslat



2. A törvényjavaslat 42 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a törvényjavaslat
kiegészül a következő 66 . §-sal :

„42 . § Ez a törvény - a 43-[65.]66 . §-ban foglaltak figyelembe vételével - a kihirdetés
napján lép hatályba."

„66 . § A Jöt. e törvénnyel megállapított 33 . ~-a 2005 . július 1-jén lép hatályba."

Indokolás

Az Európai Unió elfogadta a jövedéki adók területén való közigazgatási
együttműködésről szóló 2073/2004 . számú tanácsi rendeletet, melyet a tagállamoknak
2005. július 1-jétől kell alkalmazniuk. A módosító indítvány a jövedéki adótörvény
vonatkozó rendelkezésébe javasolja beiktatni az új tanácsi rendelet alkalmazásához
szükséges módosítást .

Budapest, 2005 . április
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