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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekró7 szóló törvények módosításáról szóló
T/17547 számú törvény javaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot
terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 47. §-a kiegészül a következő (1)-(2) bekezdéssel /a jelenlegi (1) és
(2) bekezdés számozása értelemszerűen módosuU.•

„(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003 . évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : Jöt .) 7 . §-a 1 . pontjának j) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép :

JE törvény alkalmazásában

1 . jövedéki termék belföldi előállítása : a belföldön bármilyen alapanyag, termék
.felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési
(palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve: l

„j) a 2909 19 00 vámtarifaszám alá tartozó etil-tercier-butil-éter (a továbbiakban :
ETBE) vagy a bioetanol előállításához beszerzett 2207 10 00 vámtarifaszámú, legalább
99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermék kőolaj finomító
adóraktárban vagy finomítói ásványolaj-raktárban a külön jogszabály szerint,
motorbenzinbe való bekeverés céljából történő denaturálását ."

(2) A Jöt. 7. e-ának 37-37/A . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/E törvény alkalmazásában/

..37 . bioetanol : az igazoltankizárólagmezőgazdasági eredetű, a Közösségben
előállított alapanvagból gyártott, 2207 10 00 vámtarifaszámú, legalább 99
térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből a szeszüzem
adóraktárban vagy a kőolaj finomító adóraktárban vagy a finomítói ásványolaj-raktárban
a külön jogszabály szerint denaturált 2207 20 00 vámtarifaszám alá tartozó
alkoholtermék :
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37/A. biodízel:a kizárólag a Közösségben termelt alapanyagból gyártott növényi
olajból átészterezéssel előállított . a3824 90 99vámtarifaszám alá tartozó termék ;""

2. A törvénl javaslat 50. §-a (1) bekezdésének az alábbiak szerinti módosítását
javasolom:

„(1) A Jöt. 11 . §-a (1) bekezdésének eés j) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/A jövedéki termék adófelfüggesztéssel szállítható/
„e)a szeszüzem adóraktárból a kőolaj-finomító adóraktárba vagy finomítói

ásványolajraktárba, amennyiben a szállított jövedéki termék bioetanol vagy a 2207 10
00 vámtarifaszámú, legalább 99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített
alkoholtermék ;

jJ adómentes felhasználás esetén
fa) az adómentes felhasználó keretengedélyében szereplő telephelyei között,
Jb) a keretengedély megszűnése esetén a készleten maradt jövedéki termék

tekintetében más adómentes felhasználó részére ;" "

3. A törvényjavaslat 69. §-a (1) bekezdésének az alábbiak szerinti módosítását
javasolom:

„(1) A Jöt . 52 . §-a (1) bekezdésének a)-b), d) és i) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/Az adó mértéke - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel -: /

„a)a2710 11 31,a2710 11 41,a2710 11 45és a2710 11 49vámtarifaszámú
ólmozatlan benzinre, ha annak kéntartalma legfeljebb 10 ppm és legalább4,4
térfogatszázalék bioetanolt -közvetlen bekeveréssel és/vagy ÉTBE formájában-
tartalmaz,103 500Ft/ ezer liter,

b) a2710 11 31,a2710 11 51és a2710 11 59vámtarifaszám alatti ólmozott
benzinekre, továbbá a2710 11 31,a2710 11 41,a2710 11 45és a2710 11 49
vámtarifaszámú ólmozatlan benzinre, ha annak kéntartalma 10 ppm-nél nagyobb vagy
4,4térfogatszázaléknál kevesebb -közvetlenül bekevert és/vagy ETBE-ben lévő-
bioetanolt tartalmaz.111 800Ft/ ezer liter,"

s , d) a2710 19 41vámtarifaszám alatti . legfeljebb 10 ppm kéntartalmú és legalább
4,4térfogatszázalék biodízelt tartalmazó, üzemanyag célra értékesített vagy importált
gázolajra, valamint a2710 19 41 .a2710 19 45 .a2710 19 49vámtarifaszám alatti,
tüzelő-, fűtőanyag célra értékesített vagy importált gázolajra 85 000Ft/ ezer liter, a2710
19 41,a2710 19 45és a2710 19 49vámtarifaszám alatti, 10 ppm-nél nagyobb
kéntartalmú vagy4.4térfogatszázaléknál kevesebb biodízelt tartalmazó, üzemanyag
célra értékesített vagy importált gázolajra93000 Ft/ ezer liter."

„i) a 2707 10, a 2707 20, a 2707 30, a 2707 50, a 2710 11 11, a 2710 11 15, a 2710

2902 20 00, a 2902 30 00, a 2902 41 00, a 2902 42 00, a 2902 43 00 és a 2902 44 00
vámtarifaszám alá tartozó, valamint a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49
vámtarifaszámú, nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként értékesített,
beszerzett vagy importált ellenőrzött ásványolajra (a továbbiakban : egyéb ellenőrzött
ásványolaj) az üzemanyagkénti vagy a tüzelő-, fűtőanyagkénti beszerzés, importálás,
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kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén az üzemanyagkénti, vagy a tüzelő-,
fűtőanyagkénti beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vagy
felhasználásnak megfelelő, az a).fi pontban megjelölt ásványolaj adója ."

4. A törvény javaslat 72. §-a (1) bekezdésének az alábbiak szerinti módosítását
javasolom:

„(1) A Jöt. 58 . §-a (1) bekezdésének a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

/Ásványolaj-adóraktári engedély/

,,a) ásványolajat kőolajból atmoszférikus és vákuumdesztillációval, valamint ehhez
kapcsolódó technológiákkal (ideértve a bioetanol és a biodízel üzemanyagba keverését
is) előállító üzemre (a továbbiakban: kőolaj-finomító) ;

b) a kőolaj-finomító engedélyesének a kőolaj-finomítóterületén kívül található,
ásványolaj tárolására, raktározására alkalmas tárolóra, ahol a betárolt ásványolajtermék
kiszerelése, a bioetanol benzinbe való közvetlen bekeverése, továbbá egyéb ellenőrzött
ásványolajtermék, valamint megfigyelt termék (kivéve : biodízel) előállítása is végezhető
külön engedély nélkül, adóraktári engedéllyel (a továbbiakban: finomítói
ásványolajraktár) ;

c) az 52 . § (1) bekezdés j) pontja szerinti cseppfolyósított halmazállapotú gáz termék
előállítására, ahol az előállított gáz termékből megfigyelt termék is előállítható külön
engedély nélkül (a továbbiakban : cseppfolyósítottgáz-töltő),"

/adható./"

55. A törvényjavaslat a következő 72. §-sal történő kiegészítését javasolom /a további
ok számozása értelemszerűen módosul-

,,72.	§A Jöt. 57/C . ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

,.57/C. $ Az 57 . $ szerinti adókedvezmény (adólevonás, -visszaigénylés) a 2007 .
június 30-áig, az 57/A . $ szerinti adókedvezmény (adólevonás, -visszaigénylés) a 2007 .
december 31-éig szabadforgalomba bocsátott mennyiség után vehető igénybe, kivéve,
ha az adókedvezmény ezen időpontokig való fenntartása valamely uniós jogi aktussal
ellentétbe kerülne . " "

6. A törvényjavaslat 167. §-a (1) bekezdésének az alábbiak szerinti módosítását
javasolom:

„167. § (1) A Jöt. e törvénnyel megállapított 7. §-ának 25 . pontja, 10. §-ának (3)
bekezdése, 26 . §-a (3) bekezdésének) pontja, 34. §-ának (3) bekezdése, 39 . §-ának (6)
bekezdése, 40 . §-ának (12) bekezdése, 43 . §-ának (8) bekezdése, 58 . §-a (1)
bekezdésének aés c) pontja, 69 . §-ának (1) bekezdése, 78. §-ának (9) bekezdése, 82 . §-
ának (5) bekezdése, 104 . §-a (4) bekezdésének a) pontja, 110. §-ának (13) bekezdése,
111 . §-ának (7) bekezdése, 114 . §-a (2) bekezdésének f) pontja és 122 . §-ának a)-c) és i)
pontja, valamint e törvény 169-170 . §-a és 13 . számú melléklete e törvény
kihirdetésének napján lép hatályba."

7. A törvényjavaslat 167. §-ának a kiegészítését javasolom a következő (3)-(4)
bekezdéssel /a jelenlegi (3) bekezdés és az azt követő bekezdések számozása
értelemszerűen változik/.-
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. .(3)A Jöt. e törvénnyel megállapított 7 . §-a 1 . pontjának j) alpontja és a ~ 7. pontja,
11 . ~-a (1) bekezdéséneke)pontja. 52 . $-a (1) bekezdéséneka)-b)pontja. 58. ~-a (1)
bekezdésénekb)pontja 2007 . július 1-jén lép hatályba .

(4) A Jöt. e törvény 47. ~-a (2) bekezdésében megállapított 7. ~-ának 37/A. pontja és
a Jöt. e törvénnyel megállapított 52 . ~-a (1) bekezdésének d) pontja 2008 .január l-jén
lép hatályba."

8. A törvényjavaslat 167. §-ának a kiegészítését javasolom a következő (6)-(7)
bekezdéssel /a jelenlegi (6) bekezdés számozása értelemszerűen változik/-

,,(6)A Jöt. 57. e-a, valamint 57/B . &-ának (1) és (2) bekezdésébena,.motorbenzin,

illetve" szövegrész, valamint 57/C . ~-ában az „57. ' szerinti adókedvezmény

(adólevonás, -visszaigénylés) a2007.június30-áiQ, az"szövegrész 2007. július l-jével
hatályát veszti, egyidejűleg a Jöt . 57/B .	(1) bekezdésében az , .57-57/A . ''szerint''
szövegrész helyébe az ..57/A . . 'szerint"szövegrész lép .

(7) A Jöt. 57/A-57/C . &-ai 2008 . január l-jével hatályukat vesztik ."

Indokolás

Az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről
szóló 63/2005 . (VI. 28.) OGY határozat 1 .4 pontja szerint - az Európai Unió ajánlásait
is figyelembe véve - el kell érni, hogy az üzemanyagok 2007-től legalább 2 %, 2010-től
pedig legalább 4 % bioüzemanyagot tartalmazzanak, s ezért a jövedéki szabályozás
részesítse előnyben a bioüzemanyagokat .

Az indítvány az OGY határozat alapján, az abban megfogalmazott célok elérése
érdekében adó-differenciálást vezet be a biotartalomtól függően . Ahhoz, hogy az
alacsonyabb adómérték legyen alkalmazható, legalább 4,4 térfogatszázalékban kell a
motorbenzinnek bioetanolt, a gázolajnak pedig biodízelt tartalmaznia . A javasolt adó-
differenciálás a motorbenzinre a jelenlegi adómértékek változatlanul hagyása mellett, a
gázolaj esetében a jelenlegi alacsonyabb, 85 Ft-os adómérték változatlanul hagyása
mellett a jelenlegi magasabb adómérték 90 Ft-ról 93 Ft-ra való emelésével valósul meg,
a benzinnél 8,30 Ft/litert, a gázolajnál 8 Ft/litert jelent .

A motorbenzinre már 2007 . július 1 jétől, a gázolajra 2008 . január 1 jétől lép be az adó-
differenciálás .

Ezen időpontoktól kezdődően egyidejűleg megszűnik a biokomponensekre jelenleg
biztosított adó-visszatérítés .

Budapest, 2005 . október
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