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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekróZ szóló törvények módosításáról szóló
TI] 7547. számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 47. §-a (2) bekezdésének az alábbiak szerinti módosítását
javasolom :

„(2) A Jöt. 7. §-ának 31 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

31 . exportáló : az a személy, aki olyan jövedéki terméket értékesít, amelyet a
vámhatóság végleges rendeltetéssel harmadik országba kiléptet, ideértve azt is, aki az
üzemanyag petróleumot és a repülőbenzint nemzetközi légi forgalomban résztvevő
külföldi vagy magyar lajstromjelű, gazdasági célú légi közlekedési tevékenységet végző
olyan légi jármű üzemanyagtartályába tölti, amelynek külföldre távozását [harmadik
országba irányuló repülés esetén a vámhatóság, egyébként] a légi jármű parancsnoka
(megbízottja) és a repülőtér üzembentartój [ánakja (megbízottja) együttesen igazolja;` "

2. A törvényjavaslat 51. §-únak kiegészítését javasolom a következő (1) bekezdéssel
/ajelenlegi (1)-(3) bekezdések számozása értelemszerűen változik/..

„(1) A Jöt. 13 . ~-a (1) bekezdéséneke)ponti a helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az adóraktár engedélyese-ha törvény másként nem rendelkezik-a felfüggesztett
adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége alól véglegesen mentesül, ha a kitárolt
jövedéki terméket/

.,e)-amennyiben a kitárolt termék üzemanyag petróleum vagy repülőbenzin -
külföldi vagv magyar lajstromjelű, gazdasági célú légi közlekedési tevékenységet végző
légi jármű, illetve katonai lajstromjelű légi jármű üzemanyagtartályába töltik
nemzetközi repülés vagv a hatósásilag szabályozott éves légügyi felülvizsgálat,
hajtóműcserék utáni hajtóműpróbák . gyakorlórepülések, valamint a kormányzati
(állami) repüléseket megelőző kötelező hatósági berepülések során való felhasználás
céljából. és azt a vámhatóság igazolta :""
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3. A törvén) javaslat 52. g-áriak az alábbiak szerinti módosítását javasolom :

..A Jöt. 15 . §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Adófizetési kötelezettség keletkezik, hal
,,b) az 52. § (1) bekezdés i) pontja szerinti és az 52 . § (2) bekezdése alá tartozó

ásványolajat üzemanyagként, üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként, vagy tüzelő-
, fűtőanyagként, továbbá a fűtőolajat üzemanyagként kínálják, értékesítik (az exportálás
és a más tagállamba való értékesítés kivételével) vagy használják fel és azt megelőzően
nem keletkezett e törvény egyéb rendelkezései szerint [nem keletkezik] adófizetési
kötelezettség;" "

4. A törvényjavaslat kiegészítését javasolom a következő 56 . §-sal (a jelenlegi 56.E és
az azt követő paragrafusok számozása értelemszerűen változik) :

,.56 . ~ A Jöt. 28 . ~-a kiegészül a következő(4)-(5) bekezdéssel :

"(4) A bioetanol más tagállam benzin előállítását végző adóraktárába a 19-21 .
rendelkezéseitől eltérően végzett kitárolása szabadforgalomba bocsátásnak minősül
azzal, hogy a kitároló adóraktár-engedélyes adó-megállapítási és adófizetési
kötelezettsége csak akkor áll be, ha a fogadó adóraktár engedélyese a kitárolást követő
30 napon belül nem igazolja vissza a bioetanol átvételét . Az adó-megállapítási és
adófizetési kötelezettség a kitárolást követő 31 . napon áll be .

(5) A bioetanol (4) bekezdés szerinti szállítása csak abban az esetben megengedett,
ha azt a vámhatósághoz a külön jogszabály rendelkezései szerint előzetesen bejelentik
és azt a vámhatóság jóváhagyja, továbbá a kitárolt mennyiségre számított adóösszege
nem haladja meg az adóraktár-engedélyes által nyújtott jövedéki biztosíték összegét .'' "

S. A törvényjavaslat 65. §-ának az alábbiak szerinti módosítását javasolom :

.,65 . § A Jöt. 47 . §-a (1) bekezdésének c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/Ha törvény másként nem rendelkezik, a megfizetett adó visszaigénylésére
(levonására) jogosult,'

,,c) az exportáló, ha az adóval növelt áron adóraktárból vagy importálótól beszerzett
jövedéki termékét a vámhatóság - a vámjogszabályok szerinti - kereskedelmi forgalom
keretében végleges rendeltetéssel harmadik országba kilépteti, ideértve azt is, ha az
üzemanyag petróleumot és a repülőbenzint a nemzetközi légi közlekedésben részt vevő
külföldi vagy belföldi lajstromjelű olyan repülőgép üzemanyagtartályába töltik,
amelynek külföldre távozását [a harmadik országba irányuló repülés esetén a
vámhatóság, egyébként] a légi jármű parancsnoka (megbízottja) és a repülőtér
üzembentartój [ának]a (megbízottjai együttesen igazolja ;

d) az a személy, aki adóraktárból, importálótól, illetve bejegyzett/nem bejegyzett
kereskedőtől, közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki
engedélyes kereskedőtől vagy - a keretengedély megszűnése esetén - adómentes
felhasználótól adóval növelt áron beszerzett jövedéki terméket az e törvény szerinti
adómentes célra használt fel, ideértve a belső minőségellenőrzéshez szükséges
vizsgálatok céljára történő - a hatályos jogszabályoknak, valamint szabványoknak
megfelelő - mintavételi szabályzat szerinti felhasználást is ."
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(2) A Jöt. 47. §-a (9) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkenés lép :

/A visszaigénylés (levonás) jogosultságát a jövedéki termék adóval növeli áron való
beszerzését, illetve importálását igazoló eredeti bizonylattal, továbbá/

„d) az üzemanyag petróleum és a repülőbenzin esetén az üzemanyagnak a
nemzetközi légi közlekedésben részt vevő külföldi és belföldi lajstromjelű repülőgép
üzemanyagtartályba való betöltése és a repülőgép külföldre távozása [a harmadik
országba irányuló repülés esetén a vámhatóság, egyébként] a légi jármű parancsnoka
(megbízottja) és a repülőtér üzembentartój [ánakja (megbízottja] együttes igazolásával,"

/kell dokumentálni, alátámasztani ./"

6. A törvényjavaslat 67. g-ának alábbi módosítását javasolom :

„67. § A Jöt . 49 . §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az adóraktár engedélyese és az adómentes felhasználó
a) évente, a tárgyév utolsó napjával, illetve a számviteli törvény hatálya alá tartozó

adóraktár-engedélyes és adómentes felhasználó esetében azüzleti év mérlepforduló-
naQj ával,

b) az adóraktári vagy a keretengedély megszűnésének napjával,
c) a vámhatóság által kezdeményezett készletfelvétel esetén az ellenőrzés napjával
a vámhatóság jelenlétében és ellenőrzése mellett készletfelvétellel megállapítja a

tényleges készletet .

(4) A vámhatóság a (3) bekezdés szerinti esetekben, az ott megjelölt időpontra
vonatkozóan jegyzőkönyvvel megállapítja a készleten lévő jövedéki termék tényleges
mennyiségének és nyilvántartás szerinti készletének különbözetét, a külön jogszabály
szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó készlethiányt, illetve a
készlettöbbletet (együtt : különbözet) . A különbözetet az elszámolási időszak-
zárókészletébe be kell számítani ." "

7. A törvényjavaslat 69. §-a (2) bekezdésének az alábbiak szerinti módosítását
javasolom:

.,(2) A Jöt. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke - figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is - az 50 . §
szerinti, de az (1) bekezdésben nem említett ásványolaj esetében az üzemanyagkénti
vagy a tüzelő-, fűtőanyagkénti beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek
vagy felhasználásnak megfelelően a hozzá legközelebb álló, az (1) bekezdés a)-d), jg)
pontjában megjelölt ásványolaj adója, a biodízel esetében az (1) bekezdésd)pontja
szerinti alacsonyabb adómérték, illetve az ásvánvolajnak a benzin adalékakénti,
hígítóanyagakénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése vagy felhasználása
esetén [annak az üzemanyagnak] az (1) bekezdésa)pontja szerinti, a gázolaj
adalékakénti . hígítóanyaQakénti beszerzése, importálása, kínálása, értékesítése vazv_
felhasználása esetén az (1) bekezdésd)pontja szerinti alacsonyabb [az] adó[ja]mérték
[amelyhez adalékként, hígítóanyagként beszerzik, importálják, bekeverik vagy
kínálják, értékesítik] .
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8. A törvényjavaslat 72. §-a (2) és (3) bekezdésének az alábbiak szerinti utódosítását
javasolom :

..(2) A Jöt. 58. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az ásványolaj-adóraktárra adóraktári engedély akkor adlurtó, ha adóraktáranként/
. .c) a cseppfolyósítottgáz-töltőn[, valamint a repülőtéri adóraktárban] legalább

300 m3 = [- kivéve a 50 000 liter repülőgép üzemanyag havi forgalmat el nem érő
repülőtéri adóraktárt, ahol] a repülőtéri adóraktárban legalább [10] 30 m3,"

/a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel - talajjal egybeépített vagy talajhoz rögzített, az
illetékes - hatóság által engedélyezett és - a cseppfolyósítottgáz-töltő és a kőszén
eredetű benzol és homológjainak kőszénkokszolás keretében történő előállítását végző
egyébásványolajgyártó-adóraktár kivételével - hitelesített tárolótartály áll
rendelkezésre. A terméktávvezetékre a kőolaj-finomító, a finomítói ásványolajraktár, a
repülőtéri adóraktár, a jövedéki engedélyes telephely között kiépített, talajhoz rögzített,
föld feletti és/vagy föld alatti vonalvezetésű, ásványolaj szállítására alkalmas, külön
szabályozott elszámolású csővezetékrendszer esetén adható adóraktári engedély ./

(3) A Jöt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A jövedéki biztosítékot adóraktáranként/
„e) [a repülőtéri adóraktár és] a kikötői adóraktár esetén legfeljebb 200 millió Ft,

[kivéve a 50 000 liter repülőgép üzemanyag havi forgalmat el nem érő repülőtéri
adóraktárt, ahol 10] a repülőtéri adóraktár esetén legalább 10 . legfeljebb 200 millió
Ft,"

/értékben kell nyújtani./"

9. A törvényjavaslat 74. §-a (1)-(2) bekezdésének elhagyását javasolom /a jelenlegi (3),
(4) bekezdés számozása értelemszerűen változik :

„[(1) A Jöt. 62. §-ának [(1)-(2)] bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A harmadik országból behozott 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb
kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajra, a biodízelre és az üzemanyagadalékra a
vámjogi szabadforgalomba bocsátást adófelfüggesztéssel kell elvégezni, ha az
importáló

a) egyben adóraktár-engedélyes vagy felhasználói engedélyes, vagy
b) a vámkezeléshez bemutatja az adóraktár-engedélyes vagy a felhasználói

engedélyes megbízását az importálásra és az importált egyéb ellenőrzött
ásványolaj, biodízel és üzemanyagadalék adóraktárba vagy felhasználói engedélyes
üzemébe, raktárába való befogadására .

(2) Az (1) bekezdésben nem említett importáló által behozott
a) 5 liternéU5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj

vámjogi szabadforgalomba bocsátása az 52 . § (1) bekezdésének a) pontja szerinti[,
b) biodízel vámjogi szabadforgalomba bocsátása az 52 . § (1) bekezdés d) pontja

szerinti, az üzemanyagadaléké - a felhasználás célja szerint - az 52 . § (1) bekezdés
a) vagy d) pontja alapján meghatározott

alacsonyabb adómértékkel megállapított adó kivetésével történik .]"
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10. A törvén)javaslat 76. s-ának az alábbiak szerinti módosítását javasolom :

.,A Jöt. 68 . §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Adómentes felhasználás az alkoholterméknek a felhasználása/
..a) a külön jogszabályban meghatározott hatóság által [törzskönyvezett]

forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek, valamint a külön jogszabály szerint
nyilvántartásba vett, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a szájon
át fogyasztható alkoholtartalmú termékek esetében 40 ml-t meg nem haladó összes napi
fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben előállított készítmények), továbbá a
[gyógyszerhatóanyagok] gyógyszeranyagok, gyógyszeripari intermedierek külön
jogszabály szerinti engedéllyel végzett ipari előállításához (beleértve e termékek
gyártóberendezéseinek a technológiai előírásokban rögzített tisztítási eljárásához való
felhasználást is), nem értve ide a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermék és a víz
keverékének előállatását, kiszerelését," "

11. A törvényjavaslat kiegészítését javasolom a következő 78 . §-sal (a jelenlegi 78. § és
az azt követő paragrafusok számozása értelemszerűen változik) :

,.78 . § A Jöt. 72. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az italgyár és a szeszfőzde engedélyesének üzemi szeszraktárába nem saját
előállítású, 2208 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék legfeljebb az egy naptáriév
alatt előállított, a 73 . § (9)-(10) bekezdése szerinti kiszerelésű, saját gyártású
alkoholtermék 25 %-ának megfelelő mennyiségben tárolható be évente . Az italgyár ésa
szeszfőzde engedélyese ezt meghaladó mennyiséget abban az esetbentárolhat be az
üzemi szeszraktárába, ha a (6) bekezdésben foglalt feltételt, továbbá az alkoholtároló
adóraktár esetében nyújtandójövedéki biztosítékot külön teljesíti . A szeszüzem
engedélyesének üzemi szeszraktárába nem saját előállítású, 2207 vámtarifaszám alá
tartozó alkoholtermék legfeljebb az egy naptári év alatt előállított saját gyártású
alkoholtermék 25 %-ának megfelelő mennyiségben tárolható be évente ." "

12. A törvényjavaslat 96. g-ának az alábbiak szerinti módosítását javasolom :

, .A Jöt. 117. §-ának (1)-(2) bekezdése pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató személlyel szemben,
amennyiben az adójegyre, a zárjegyre vagy a 85 . § (2) bekezdésében meghatározott
hivatalos zárra vonatkozó, e törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatározott
szabályokat, vagy a 105. § (3) bekezdésének, a 106 . § (1) bekezdésének, illetve a 110 . §
(9) és (15) bekezdésének rendelkezését megsérti, az Art . 174 . §-ában meghatározott
intézkedés alkalmazandó azzal, hogy a helyiséget az első jogsértés alkalmával 30,
minden további jogsértés alkalmával 60 napra kell bezárni . Amennyiben a nem jövedéki
engedélyes kereskedő a 114 . § (2) bekezdésének b)-c) pontja szerinti terméket tart
készleten, illetve értékesít, az üzlethelyiségét az első jogsértés alkalmával 12, ismételt
előfordulás esetén 30, majd minden további jogsértés alkalmával 60 napra kell bezárni .

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt intézkedést, amennyiben [a
jövedéki termék] az üzemanyag mennyisége, amelyre az (1) bekezdésben említett
jogsértést elkövették, nem éri el [a 110 . § (5) bekezdésében meghatározott
kereskedelmi mennyiséget, illetve bor esetében a 2 litert, az üzemanyagok esetében]
az 500 litert. Az üzemanyagtöltő állomás, kiskereskedelmi tárolótelep esetében a
vámhatóság továbbá mérlegelheti az (1) bekezdésben foglalt intézkedés alkalmazását,
amennyiben az üzemanyagtöltő állomás, kiskereskedelmi tárolótelep jövedéki
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termékkészletének ellenőrzése során megállapított, a külön jogszabály szerint el nem
számolható üzemanyag többlet mennyisége termékenként nem haladja meg az 1000
litert .- "

Indokolás

Ad 1 . és 5 .
A benyújtott törvényjavaslat szerint a repülőgépek tankolását, illetve külföldre távozását
harmadik országba irányuló repülések esetén a vámhatóság, másik tagállamba irányuló
repülések esetén a légi jármű parancsnoka és a repülőtér üzembentartójának megbízottja
együttesen igazolja. Ez eltérő igazolási rendet jelent a repülés úti céljától függően . A
javaslat az adminisztráció egyszerűsítése, egységes igazolási rend kialakítása érdekében
úti céltól függetlenül a légi jármű parancsnoka, illetve annak megbízottja és a repülőtér
üzembentartója, vagy annak megbízottja együttes igazolását írja elő . Az egységes
igazolási rend ugyanakkor nem korlátozza a vámhatóság bármikor érvényesíthető
ellenőrzési jogosultságát .

Ad 2.
A javaslat kiterjeszti az adómentes repülőgép üzemanyag tankolásának lehetőségét a
katonai lajstromjelű légi járművekre is . A jelenlegi szabályozás szerint repülőtéri
adóraktárból csak a gazdasági célú repülést végző légi járművek juthatnak adómentesen
üzemanyaghoz, a NATO gépek tankolására viszont külön eljárás vonatkozik . A
módosítás annak a lehetőségét teremti meg, hogy a NATO gépek is tankolhassanak
Ferihegyen adómentes üzemanyagot, amelyre jelenleg csak utólagos adó-visszaigénylés
érvényesíthető .

Ad 3.
A javasolt módosítás szövegpontosítást tartalmaz, egyértelműbben fogalmazza meg az
eredetileg benyújtott szöveghez képest, hogy az üzemanyagkénti vagy adalékkénti
kínálás, értékesítés esetén csak akkor keletkezik adófizetési kötelezettség, ha korábban,
például a termék beszerzésekor nem került sor az adó megfizetésére .

Ad 4 .
Az indítvány megteremti a Magyarországon előállított bioetanol más tagállamba EKO-
val történő szállításának lehetőségét, tekintettel arra, hogy egyes tagállamokban csak
ilyen módon lehet az üzemanyag-előállító adóraktárakba bioetanolt szállítani .

Ad 6 .
A számviteli törvény lehetővé teszi, hogy a mérlegzárás és ehhez kapcsolódóan a
készletfelvételek időpontja a naptári évtől eltérő üzleti év utolsó napjával történjen .
Célszerű a jövedéki törvényben előírt, évente egyszeri kötelező készletfelvétel
időpontját ehhez igazítani .

Ad 7 és 9 .
A benyújtott törvénymódosítás csak az import esetére rendezi el, hogy a biodízel és az
üzemanyagadalék a gázolajra, illetve a benzinre meghatározott kétféle adómérték közül
az alacsonyabbikkal adózik . Az alkalmazandó adómértéket az importon kívül az egyéb
esetekre (tagállami beszerzés, hazai előállítás) is kiterjedően, generálisan célszerű
meghatározni . A javaslat ezért az általános szabályok között rendezi el a két
termékkörre alkalmazandó adómértéket . Ily módon azonban feleslegessé válik az import
esetére vonatkozó rendelkezés módosítása is, melynek elhagyásával egyúttal megszűnik
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az adófizetési kötelezettség keletkezésének eltérő szabályozása is attól függően, hogy az
üzemanvagadalékot a felhasználói engedélyes másik tagállamból vagy importból szerzi-
ebe .

Ad 8 .
A javaslat egységesen, legalább 30 m'-ben határozza meg a repülőtéri adóraktárakra
vonatkozó tárolótartály, és legalább 10 millió Ft-ban a biztosíték követelményt . A vidéki
kisrepülőterek dinamikus fejlődése ugyanis azt valószínűsíti, hogy a benyújtott
törvényjavaslat szerinti 50 .000 liter havi forgalmat várhatóan több kisrepülőtér meg
fogja haladni a jövő évben, s ebben az esetben rájuk már - a számukra teljesíthetetlen, s
így az adóraktár létesítését kizáró - 300 m3-es tároló kapacitás követelmény vonatkozna .
Az egységes, 30 m3-es kapacitás-követelmény és egyidejűleg 10 millió Ft-os minimális
jövedéki biztosíték előírása ugyanakkor egyrészről a vidéki kisrepülőterek működésére
tekintettel teljesíthető feltételeket jelent, másrészről megfelelő garanciát biztosít az
adómentes üzemanyaggal történő visszaélések kiszűrésére .

Ad 10 .
A 2005 . október 30-án hatálybalépő 2005 . évi XCV . törvény - az emberi alkalmazásra
kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
- a törzskönyvezett gyógyszerek helyett már forgalombahozatalra engedélyezett
gyógyszereket említ . Megszűnik továbbá a galenusi készítmény fogalom is, a korábban
ebbe a körbe tartozó készítmények vagy a gyógyszerek, vagy a segédanyagok közé
kerülnek. Erre való tekintettel - a szakmai jogszabályokkal való összhang megteremtése
érdekében - szükséges megváltoztatni a jövedéki törvény fogalomhasználatát is, az
indítvány a forgalomba hozatalra engedélyezett, illetve a gyógyszeranyag (a
gyógyszerhatóanyag és a segédanyag összefoglaló neve) definíciókat javasolja
bevezetni .

Ad 11 .
Az indítvány megteremti a lehetőségét annak, hogy az etilalkoholt (tömény szeszt)
előállító szeszüzemek kereskedelmi célra szerezhessenek be máshol előállított
etilalkoholt. Ennek indokoltságát támasztja alá a magyar szeszpiacon az utóbbi időben
tapasztalt, elsődlegesen a beinduló bioetanol felhasználással összefüggő időszakos
hiány, amit az italgyártók más tagállamból, importból való beszerzéssel tudtak csak
áthidalni. Ilyen esetben célszerűbb a szeszüzemek jól ellenőrzött értékesítési csatornáin
keresztül eljuttatni az italgyártókhoz az alapanyagot a többszereplős, nehezebben
ellenőrizhető beszerzésekkel és forgalmazással szemben . Ehhez viszont az szükséges,
hogy a szeszüzemek számára a kereskedelmi célú beszerzés és értékesítés is
megengedett legyen . Ez ugyanakkor csak ésszerű korlátok között, a saját termelés 25%-
os mértékéig lenne megengedett .

Ad 12 .
Az adójegy, zárjegy nélküli, a hamis adójegyű, zárjegyű, az adózás alól elvont
dohánygyártmányok és szeszesitalok, valamint az igazolatlan eredetű egyéb jövedéki
italok (bor, alkoholok, stb.) esetében indokolt az üzletbezárás szigorítása oly módon,
hogy a megtalált mennyiségtől függetlenül sor kerülhcs " a ezárásra.

Budapest, 2005 . október
Varga Mihá1

elnök
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