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BizottsáLi módosító javaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló T/17700 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat a következő címmel és a következő 101-106 . §-okkal egészüljön ki, a
jelenlegi §-ok számozása értelemszerűen változik :

„A regisztrációs adóról szóló 2003 . évi CX . törvény módosítása

101 . $ A regisztrációs adóról szóló 2003 . évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv .) 2. &-ónak
11-12. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek :
„11 . Közösségen belüli beszerzés:úigépjármű másik tagállamból történő behozatala, vagy

egyéb módon történő bejuttatása, ahol az általános forgalmi adó (a továbbiakban : áfa)
megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvény (a továbbiakban: áfa-
törvény) 46 . ~ (2) bekezdésének b) pontig alapión történik~

12. importáló:az áfa-törvény szerinti importáló ."

102 . § A Rega-tv. 3 . &-a hely'be a következő rendelkezés lép :

„3 . § (1) Adókötelezettséget keletkeztet a gépjármű forgalomba helyezése .
(2) Adókötelezettséget keletkeztet továbbá
a) a gépjármű importálása,
b)a gépjármű Közösségen belüli beszerzése,
c) a gépjármű átalakítása,

feltéve,hogyannak közvetlen következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik ."



103 . § A Rega-tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„4. § (1) Az adó alanya az a természetes személv, jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet, akinek (amelynek) a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik .
(2) Ha a forgalomba helyezés a gépjármű importjának közvetlen következményeként valósul

meg, az adó alanya az importáló .
(3) Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként

valósul meg, az adó alanya az áfa fizetésére kötelezett személy .
(4) Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, az adó alanya a gépjármű

tulajdonosa .
(5) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában minősülnek

adóalanyoknak. Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek .
(6) Ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási

helye külföldön van, az adó alanya köteles az adókötelezettség teljesítése érdekében belföldön
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező, az Art.-ban meghatározott pénzügyi képviselőt
meghatalmazni (a továbbiakban : képviselő) . A képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az
adóalannyal egyetemlegesen felelős ."

104. § A Rega-tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

.,6 . § (1) Az adófizetési kötelezettség a 3 . § (1) bekezdése szerinti esetben legkésőbb a
forgalomba helyezés időpontjában keletkezik .
(2) Az-adófizetési kötelezettség
a) a 3 . (2) bekezdéséneka)pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról
szóló határozat közlésének napján,
b)a 3 .§ (2) bekezdésénekb)pontja szerinti esetben az áfafizetési kötelezettség keletkezésének
időpontjában,
c) a 3 . § (2) bekezdésének csontja szerinti =esetben az átalakítás napján, de legkésőbb a
forgalomba helyezés időpontjában
keletkezik ."

105 . § A Rega-tv. 7 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)Az adót-az adóhatósághoz történt bejelentést követően- az adóigazolás kiváltásának
időpontjában a 4 . § (1) bekezdése szerinti adóalanynak értékesítő, vagy azt megelőző bármely
értékesítő is megfizetheti, feltéve, hogy az értékesítő belföldön székhellyel, telephellyel,
fiókteleppel, vagy állandó lakóhellyel rendelkezik, és az általános forgalmi adó alanya . Az így
megfizetett adó, mint más nevében és javára megfizetett összeg, nem tartozik bele a forgalomba
helyezést megelőzően teljesített értékesítések, illetve az import áfa alapjába, feltéve, hogy az adó
összegét az adót megfizető személy nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként szerepelteti .
Nem része az adó az import, illetve a Közösségen belüli beszerzés áfa ala 'ának akkor sem ha a
4 . § (2), illetve (3) bekezdése szerinti adóalany és a forgalomba helyezést saját nevére
kezdeményező ugyanaz a személy . Nem tartozik bele továbbá az adó az áfa alapjába abban az
esetben, ha a gépjármű e törvény szerinti átalakítása áfafizetési kötelezettséget keletkeztet ."

106. § A Rega-tv . 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6)
bekezdés jelölése (7) bekezdésre változik :



„(6)A közlekedési igazgatási hatóság a tárgyhónapot követő hónap 15 . napfáig a tárgyhónapban
forgalomba helyezett, e törvény alkalmazásában személygépkocsinak és motorkerékpárnak
minősülő gépiárművekről az adóhatóság részére adatot szolgáltat a következő tartalommal :

a) a e 'armű rendszáma alvázszáma motorszáma-
b) a forgalomba helyezés időpontja .""

2. A törvényjavaslat 103 . §-a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészüljön ki :

„(5) A Rega-tv-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően
induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni .
(6) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
szóló 2005 . évi CXIX. törvény 48 . §-a, a 49 . ában a Rega-tv . 8. ~ (1) bekezdésének második
mondata, valamint a 184 . § (2) bekezdésének a Rega-tv . 6. ~ (2) bekezdését hatályon kívül
helyező rendelkezése nem lép hatályba ."

3 . A törvényjavaslat 106. §-a a következő (3) bekezdéssel egészüljön ki :

„(3) E törvény hatálybalépésével egyideiűleg a Rega-tv . 11 . ~-ának (4) bekezdésében a „4 . § (6)
bekezdése" szövegrész helyébe a „4 . ~ (5) bekezdése" szövegrész lép ."

1ndoko[,ás:

A regisztrációs adóról szóló 2003 . évi CX. törvénynek az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005 . évi CXIXX törvénnyel
módosított rendelkezései alapján a regisztrációs adó nem tartozik az áfa alapjába . A módosítás
azonban nem érintette az adófizetésre kötelezettek sorrendjét . Mind az egyértelműbb
jogalkalmazás, mind pedig a közösségi joggal való összeegyeztethetőség érdekében indokolt,
hogy a regisztrációs adóról szóló törvény alapján az a személy váljon az elsődleges kötelezetté,
akinek a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik . Ez a regisztrációs adóról szóló törvény
jelenlegi, elsődlegesen a forgalomba helyezést közvetlenül megelőző áfa-köteles értékesítésre
épülő struktúrájának változtatását igényli .
A módosítással egyértelművé válik, hogy mely értékesítések esetén nem képez a regisztrációs
adó áfa alapot . A közösségi joggal való összeegyeztethetőség is biztosított azáltal, hogy a
módosítás a regisztrációs adó, mint a forgalomba helyezéshez kötődő adó jellegét erősíti, így az
ezt megelőzően teljesített adókötelezettség esetén az adó a végső kötelezett helyett megfizetett
adónak tekintendő (azaz az adó, mint más nevében és javára beszedett pénzösszeg kezelhető) .
Ilyen irányú értelmezésre a 77/388/EGK . tanácsi irányelv 11 . cikk A) (3) c) pontja is lehetőséget
ad .

Budapest, 2005 . december "
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