
19/10 2005 WED 13 :25 FAX +36 1 441 5961 MEZOGAZDASAGI BIZOTfSAG

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Mezőgazdaragi izottságd

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
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irományszám:

Érkezett: 2005 OKT 19.

A Mezőgazdasági bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint
102. §-ának (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési
befizetésekrQl szóló törvények módosításáról szóló T117547 . szamu
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
nyújtja be :

A törvényjavaslat 164. § -ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 4/A § (2)
.bekezdésébenaz„ildeiékekröl szóló.1990, évi XCILJ törvény harmadikrészében'
szövegrész helyébe az.,illetékekrSl szóló 1990.éviXCIII.törvényharmadik részében,
továb á 'lle é kr l oló 1 90. évi XCIIII törvén módos' ásaról ala zn
hiteles tulaidonilap-masolat zgazgatasi szol áltatást da'áról szoló 1996, evi L X=,
tárvényben "szövegrész, a 32. § (1) bekezdés utolsó albekezdésében az „ aj gj pontok"
szövegrész helyébe az „ a)-» pontok ", a 3 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „ a) és c)
popja " szövegrész helyébe az „ a) pontja ", a 3 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „ d, j)-
g) pontjai" szövegrész helyébe a „d) és j) pontjai", a 36.§ (1) bekezdésének be)
Pontjában a „ 32. ,¢ (1) bekezdésének c), e) -g) poratf/ai " szövegrész helyébe a „32. y'' (1)
bekezdésének e)f) pontjai " szövegrész, a 46 . § (2) bekezdésétiek b) és c) pontjában a
„személygépkocsit" szövegrész helyébe a „személygépkocsit, vagy regisztrációs adó
köteles motorkerékpárt" szövegrész, a 48. §-ának (7) bekezdésében „a PHARE, az
ISPA, illetve a SAPARD forrásból" szövegrész helyébe „a PHARE, SAPARD
forrásból, illetve -- az ISPA projektként indult Kohéziós Alap esetén J- Kohéziós
Álapból, illetve Strukturális Alapból" szövegrész lép .

B z_ottsági módosítá,'av at
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indokolós

A móddsitást az teszi szükségessé, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 .
évi CXLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: Inyty

)mödosítás) szerint 2006. január 1 . napjától az ingatlan-nyilvántartási eljárásért nem
illetéket, hanem igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni . Ezért az lnyty. módosítás az
Illetéktörvénynek az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő illetékre vonatkozó
szabályait 2006 . január 1 . napjával hatályon kívül helyezi, egyidejűleg az illetékekről
szóló 1990. évi XCIIL törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonalap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996, évi LXXXV. törvényt (továbbiakban:
Díjtörvény) kiegészíti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjára
vonatkozó szabályokkal .

Mivel az ingatlan-nyilvántartási eljárás továbbra is közhatalom gyakorlásával
végzett tevékenység, ezért az áfa-törvény 4/A §-a (2) bekezdésében szereplő
felsorolást ki kell egészíteni a Díjtörvénnyel, hiszen 2006 . január l-t61 az ingatlan-
nyilvántartási eljárás mint a Díjtörvényben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj
alapját képező tevékenység minősülhet közhatalom gyakorlásával végzett
tevékenységnek az áfa-tcirény fogalomhasználatában.

Budapest, 2005 . október 19 .
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