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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló T/16401 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

A T/16401/24. számú ajánlás 21, pontjában szereplő T/16401/20/1 . számú módosító
javaslathoz kapcsolódva a törvényjavaslat alábbi módosítását javasolom :

1. A törvényjavaslat kiegészül a következő új 20 .§-sal, egyúttal a jelenlegi 20 . § és az azt
követő §-ok számozása értelemszerűen változik :

„20. § A vámtörvény 48 . §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Mentes az általános forgalmi adó biztosítása alól a vámigazgatási eljárásban az az
adóalany,
a)akinek folyamatos működés mellett a tárgyévet megelőző kettő egymást követő naptári
éven belül nem keletkezett
aa) az állami adóhatóságnál általános forgalmi adó jogcímen kintlévősége, illetőleg
ab)a vámhatóságnál kintlévősége ; valamint
b)aki hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóságazaa)alpontban említett, adótitoknak
minősülő adatot a vámhatóságnak átadja .

(3) A (2) bekezdésb)pontjának sérelme nélkül az általános forgalmi adó összegének ötven
százalékát kell biztosítania a vámigazgatási eljárásban annak az adóalanynak, akire folyamatos
működés mellett csak a tárgyévet megelőző naptári évre teljesül a (2)bekezdésaa)ésab)
alpontjaiban előírt feltétel .""



2. A T/16401/24. számú ajánlás 29, pontjában szereplő T/16401/20/2. számú módosító
javaslathoz kapcsolódva javasolom a törvényjavaslatot a következő új 20 . §-sal
kiegészíteni:

„20 . ~ (1) E törvénynek a Vámty.-re vonatkozó rendelkezései-a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel-2005 . augusztus 1-jén lépnek hatályba és az abban foglalt rendelkezéseket a
hatályba lépést követően kezdeményezett vámkezelések, vámeljárások vonatkozásában kell
alkalmazni .

(2) E törvény 20 . §-a kihirdetéskor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell .

(3) E törvény 14- 15.§-ai, 17 -18 .§-ai 2005 . november 1-jén lépnek hatályba, eg ejűleg_a
Vámív. 61 . §-a és 82 .§-a (1) bekezdésének a) pontig hatályát veszti ."

INDOKOLÁS

A kis és középvállalkozások likviditási helyzetét kedvezően befolyásoló tényező, ha az
importhoz kapcsolódó tevékenységük során, megbízható előélet mellett, biztosíték nyújtási
könnyítést élvezhetnek. A biztosíték nyújtás szempontjából döntő hányadot jelent az általános
forgalmi adó, ezért a kintlévőségek helyzetét is e jogcímen célszerű vizsgálni és
megbízhatósági feltételként előírni .

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvény 46 . §-a (2)
bekezdése a) pontjának módosítása ez év július 1-jén hatályba lép, a hozzá kapcsolódó
biztosíték nyújtási feltételek teljesítésének előírását is ehhez az időponthoz célszerű igazítani .

Budapest, 2005 . június
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