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T/17547/ . . . .sz .

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 30 . §-ában az áfa-törvény 27 .§-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosuljon :

„(2) Amennyiben a Közösség területéről ideiglenesen kivitt terméket annak
megmunkálását, így különösen annak . javítását, helyreállítását, fel- vagy átdolgozását,
[megmunkálását] követően [a terméket a Közösség területén kívülre] aszolgáltatást saját
nevében megrendelő [kifuvarozó vagy kifuvaroztató] részére a Közösség területére
visszahozzák, az adó alapja a terméken végzett munka[,] - ideértve a _járulékos költségeket,
valamint a harmadik országban hozzáadott anyagok at is- adó nélküli ellenértéke, ennek
hiányában a terméken végzett munka eredményeképpen előállott értéknövekedés .
Amennyiben a terméket a Közősség területére történő visszahozatalt megelőzően
értékesítették, úgy az adó alapját az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell meghatározní ."

2. A törvényjavaslat 30 . §-ában az áfa-törvény 27 .§-ának (4) bekezdése az alábbíak szerint
módosuljon :

„(4) Ha a termékimportra jogszabály szerinti értékösszegben meghatározott vánunentesség
vonatkazík, az adó alapja csökken a vámmentes összeggel ."

3 . A törvényjavaslat 32.§-a a következő (2) bekezdéssel egészüljön ki :

„(2) Az áfa-törvény 31 .§-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki :
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..(11)Mentes az adó alól a harmadik ország területére ideiglenesen kivitt és az ideiglenes
kivitelt kérő adóalany részére változatlan állapotban -ideértve a garanciális kötelezettség
keretében kijavított vagy kicserélt terméket is-visszaküldött termék (tértiáru) importja,
feltéve hazy arra vámmentesség vonatkozik .""'

Indokolás :

1 .A javaslat pontosítja az ímport áfa alapjának meghatározását abban az esetben, ha a
terméken harmadik ország területén végeznek szolgáltatást .
2. Nyelvhelyességi módosítást eszközöl a javaslat .
3 . A javaslat rendezi, hogy adómentes az ideiglenesen harmadik országba kivitt termék (p1 .
raklap) visszahozatala, amennyiben arra vámmentesség vonatkozik . Az áfa-törvény ugyanis
jelenleg csak a végleges rendeltetéssel kivitt termékek adómentes visszahozataláról
rendelkezik, az ideiglenesen kivitt termékekről azonban nem .
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