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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

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :
1 . A T/16401/24. számú ajánlás 28. pontjában szereplő T/16401/22 . számú módosító javaslathoz
kapcsolódva a törvényjavaslat a következő új 20-21 . §-sokkal egészüljön ki :

-20.§ (1) Az áfa-törvénynek a 2005 . évi XXVI. törvénnyel módosított 46 . & (3) bekezdése
szerinti, a közösségi váming végrehajtásáról szóló törvény alapión megbízható vámadósnak minősülő
azon adóalany, amelyet az adóhatóság 2004 . évben vett nyilvántartásba, e törvény kihirdetését követő
30 napon belül jogosult a termékimport utáni áfa önadózással történő megállapítására vonatkozó
engedély iránti kérelmet a vámhatósághoz benyújtani, amennyiben :

a) 2004. május 1-jét megelőző nyilvántartásba vétel esetén a 2004 . május 1-létől december 31-
éig terjedő időszak tekintetében a 11 . ~, 11/A. §, 12 . ~ szerinti termékértékesítése és
szolgáltatásnyújtása és a29/A.§ szerinti termékértékesítés összesített adóalapig eléri a
belföldön teljesített termékértékesítés - ide nem értve a saját vállalkozásban megvalósított
beruházást- és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapjának 67 %-át de le alább 6 6 milliárd
Ft-ot, vagy a 11 . ~, 11/A. ~, 12 . & szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás és a 29/A.§
szerinti termékértékesítés összesített adóalapja elérí a 13,3 milliárd Ft-ot .

b) 2004. május 1-jei, vagy azt követő nyilvántartásba vétel esetén a 2004 . május 1-jétől december
31-éig terjedő időszak tekintetében a 11 . §, 11/A . §, 12 . § szerinti termékértékesítése és
szolgáltatásnyújtása és a29/A.& szerinti termékértékesítés összesített adóalapig eléri a
belföldön teljesített termékértékesítés - ide nem értve a saját vállalkozásban megvalósított
beruházást -és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapjának 67 %-át, de legalább 3,3 milliárd
Ft-ot, vagy a 11 . &, 11/A. &, 12 . & szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás és a 29/A.&
szerinti termékértékesítés összesített adóalapig eléri a 6,6 milliárd Ft-ot .

Az engedély kiadásának napjától 2006 . június 30-óig terjedő időszakra szól .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések e törvény kihirdetése napión lépnek hatályba azzal, hogy
a termékimport utáni áfa önadózással történő megfizetése az engedéllyel rendelkező által benyújtott és
a vámhatóság által elfogadott árunyilatkozat esetén alkalmazható először .

21 . ~ E törvény kihirdetésével egyidejűleg az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról
szóló 2005 . évi XXVI. törvény 59 . &-ónak (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki :
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„E törvénynek a termékimportra vonatkozó rendelkezéseit a 2005 . július 1-jét követő árunyilatkozat
elfogadása esetén kell először alkalmazni ."

Indokolás

A T/16401/22 . számú bizottsági módosító indítvány az import áfa kivetéssel történő megállapítása
kapcsán a 2004 . évben bejegyzett adóalanyokra terjeszti ki a kérelmezés lehetőségét . A módosító
indítvány azonban nem tartalmazta teljes körűen a kérelmezőre vonatkozó feltételeket . Az egyértelmű
jogalkalmazás érdekében a kapcsolódó indítványt a feltételek felsorolásán túl az engedély
érvényességi idejét, valamint az átmenet kérdését is rendezi .

Budapest, 2005 . június
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