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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló
T/ 17547. számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 33 .§-ónak (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon :

(2) Az áfa-törvény 32 . §-a (1) bekezdésének [e)] fontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/(1) A 34. eszerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből
levonja:/

[ „e) azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülről történő termékbeszerzés és az
ahhoz kapcsolódó előleg után, a 14 . § (2) bekezdése szerinti termékértékesítés után a 40 .
§ (7) bekezdése alapján, a 291D. § (2) bekezdése szerinti ügylet esetén a 40 . § (8)
bekezdése alapján , illetve amelyet a 40 . § (12) bekezdése alapján saját nevében fizetett
meg; 991

„ d) azt az adóösszeget, amelyet a szolgáltatást saiát nevében megrendelőként, illetve a 14 .&
(2) és (7) bekezdése szerinti termékértékesítés után a 40 .& (7) bekezdése alapján saját nevében
fizetett meg ;

2. A törvényjavaslat 33 .§-a a következő (3) bekezdéssel egészüljön ki :

3 Az áfa-törvén 32 .

	

1 bekezdésének ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
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/(1) A 34..~szerinti adóalanyt megilleti az a jo,a,hogy, az általa fizetendő adó összegéből
levonja . -1

Q)azt az adóösszeget, amelyet a 40 . (12) bekezdése alapian sarat nevében fizetett meg . '

3 . A törvényjavaslat a következő 40.§-al egészül ki, a további §-ok számozása
értelemszerűen változik :
„40.& Az áfa-törvény 48 .§-ának (7) bekezdése a következő mondattal egészül ki :

„E bekezdés alkalmazásában megfizetettnek minősül továbbá a 10 . számú mellékletben
felsorolt hulladék beszerzése, ha annak adó nélkülí ellenértékét a vísszaigénylésí kérelmet
tartalmazó bevallás benyújtására előírt időpontig kiegyenlítették, vagy az adóalany tartozása
más módon megszűnt ."

4. A törvényjavaslat 164 .§-ának (2) bekezdése a következők szerint módosuljon :

,,(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 7 . §-a (2) bekezdésének d)
pontja, 8 . §-a (6) bekezdésének második mondata, 16 . §-ának (17) bekezdése, 24 . §-ának (3)
bekezdése, [32 . §-a (1) bekezdésének g) pontja,] 38. §-ának (4) és (6) bekezdése, 66/A . §-a,
valamint 64/B . §-a hatályát veszti ."

5. A törvényjavaslat 164 .§-ának (3) bekezdése a következők szerint módosuljon :

„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 40 . § (4) bekezdésében a „ 7.§
(2) bekezdés c)-d) pontjában" szövegrész helyébe a ,7.§ (2) bekezdés c) pontjában"
szövegrész lép, valamint az „, illetve az adóraktárból szabad forgalomba bocsátással a
terméket kitárolja " szövegrész hatályát veszti , valamint az áfa-törvény 32 .§ (1) bekezdésének
e) pontjában a „a 14,& (2) bekezdése szerinti termékértékesítés után a 40 .§ (7) bekezdése
alapján,"szövegrész, az áfa-törvény 62 .& (2) bekezdés 1 . pontjában az„ideértve a jogszabály
vagy hatósági határozat minősítése szerinti hulladékot is, de" szövegrész hatályát veszti ."

6. A törvényjavaslat 164 .§ (4) bekezdése a következők szerint módosuljon :

,(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény [32 . § (1) bekezdés utolsó
albekezdésében az „a) g) pontok" szövegrész helyébe az „a) f) pontok", a ]35 . § (1)
bekezdés a) pontjában az „ a) és c) pon ja" szövegrész helyébe az „a) és g) pon ja ", a 35 . §
(1) bekezdés c) pontjában a „ d, j9-g) pontjai " szövegrész helyébe a „ d) ésj7 pontjai ", a 336.§
(1) bekezdésének be) pontjában a „ 32. § (1) bekezdésének c), e)-g) pontjai" szövegrész
helyébe a „ 32. § (1) bekezdésének e)-[J)] g~ pon jai" szövegrész, a 40. & (1) bekezdésében a
„ (2)-(10)bekezdésekben"szövegrész helyébea „ (2)-(10)és '(12)bekezdésekben"szövegrész,
a 46. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában a „személygépkocsit" szövegrész helyébe a
„személygépkocsit, vagy fregísztrcicíós adó kötelesJregisztrációsadó-köteles motorkerékpárt"
szövegrész, a48 . §-ának (7) bekezdésében „a PHARE, az ISPA, illetve a SAPARD forrásböl"
szövegrész helyébe „ a PHARE, SAPARD forrásból, illetve - az ISPA projektként indult
Kohéziós Alap esetén - Kohéziós Alapból, illetve Strukturális Alapból " szövegrész lép ."

7 . A törvényjavaslat 11, számú melléklete az alábbiak szerint módosuljon :

11. számú melléklet a2005.évi. .. törvényhez

„10. számú melléklet az 1992 . évi LXXIV. törvényhez



A 40.§,' (12) bekezdés alapján a fordított adózás alá eső hulladékok

Sors
zám

Megnevezés Vámtarifaszám

l . Vas- és acéltörmelék és hulladék [ ; ingat újraolvasztott
hulIadékvasból vagy - acélból]

7204

kivéve: 7204 50

[2 . Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz 7402

3. Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan (finomított
réz katódokból és katódrészekből)

ex 7403]

[4]2 . Rézhulladék és - törmelék 7404

Rézrúd és profil 7407

6. Rézhuzal finomított rézből, ha legnagyobb átmérője
meghaladja a 6 mm-t

74081100

7. Rézhuzal finomított rézből, ha legnagyobb átmérője
meghaladja a 0,5 mm-t de legfeljebb 6 mm

74081910

8. Megmunkálatlan nikkel 7502

9.]3 . Nikkelhulladék és -törmelék 7503

[10 . Megmunkálatlan alumínium 7601

11.]
4 .

Alumíniumhulladék és - törmelék 7602

[12 . Alumíniumhuzal ötvözetlen alumíniumból, ha legnagyobb
átmérője meghaladja a 7 mm-t

760511 00

13 . Alumíniumhuzal alumíniumötvözetből, ha legnagyobb
átmérője meghaladja a 7 mm-t

7605 21 00

14 . Megmunkálatlan ólom 7801

15.]
5 .

Ólomhulladék és - törmelék 7802

[16 . Megmunkálatlan cink 7901

17.]
6 .

Cinkhulladék- és törmelék [[cinkhulladék- és törmelék
(cinkötvözet))]

7902

[18 . Megmunkálatlan ón 8001

19.]
7 .

Ónhulladék és -törmelék 8002

8. Wolfram (tun2sten) és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8101 97

9 . Molibdén és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8102 97

10 . Tantál és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8103 30

11 . Magnézium és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8104 20



12 . Kobalt és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8105 30

13 . Bizmut és ebből készült áru hulladéka és törmeléke ex 8106 00 10

14 . Kadmium és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8107 30

15 . Titán és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8108 30

16 . Cirkónium és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8109 30

17 . Antímon és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8110 20

1 . Mamán és ebből készült áru hulladéka és törmeléke 8111 00 19

19 . Fürészpor, fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet), 4401301
vagy hasonló alakra tömörítve is

20 . A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak
(salakhomok)

2618

21 Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas-
vagy az acélgyártásnál keletkező egyéb hulladék

2619

22 . Arzént, fémet, vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék
(a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék
kivételével)

2620

23. Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 4707

24 . Üvegcserép és más üveghulladék [,üveggömb

Az üvegiparban keletkező, valamint a használatból,
fogyasztásból származó üvegcserép és más üveghulladék . Az
ilyen hulladékot általában éles szélei szerint különböztetik
meg]

70010010

[25 . Kimerült ólomsav akkumulátor 8548 10 21

26.]
25 .

Műanyag hulladék és forgács 3915

[27.]
26 .

[Kimerült és használt akkumulátor; használt és kimerült
primer elemek és cellák] Használt primer cella, primer elem és

[ex] 8548 10

elektromos akkumulátor, ezek hulladéka ; kimerült primer cella,
kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor

[28.]
27 .

Lágygumi hulladék, - törmelék és -forgács, és az ezekből nyert
por és granulátum

4004

[29 . Használt gumi légabroncs ex 4012

30. Keménygumi hulladék és törmelék ex 4017

31.]
28 .

Nemesfém és nemesfémmel platírozott fém törmeléke és
hulladéka ; más nemesfémet vagy nemesfém vegyületet
tartalmazó törmelék és hulladék elsősorban nemesfém
visszanyeréséhez

7112

[32 .] Szemcse és por [apró]nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy 7205



Indokolás:

A javaslat megszünteti annak. a lehetőségét, hogy a hulladékokra választani lehessen a
különbözet szerinti adózást, hiszen az a fordított adózás bevezetéséből fakadó előnyöket
semlegesíti . Ezen túlmenően egyértehnűvé teszi, hogy a levonásí jog gyakorlásának tárgyi
feltétele a számla, egyszerűsített számla .

A javaslat továbbá pontosítja a fordított adózás alá eső hulladékok körét, egyrészt azáltal,
hogy kiemeli a hulladékkörből a primer nyersanyagokat, másrészt bővíti a hulladékkört
további vas- és nemvas hulladékokkal, valamint pontosítja az egyes megnevezéseket és a
tarifális besorolásokat .

Budapest, 2005 . október "

Varga Mihály

elnök E1

29 acélból

[33 . Használt ruha ex 6309

34.]
3'o .

Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- hulladék és
használt textiláru zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

6310V
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