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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság). – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Informatikai és távközlési 
bizottsága (továbbiakban: Informatikai bizottság) megvitatta az általános forgalmi adóról 
szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról T/18191. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18191/3. számú módosító javaslatot. 
 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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1.  Márfai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az általános forgalmi adóról 
szóló 1992. évi LXXIV. törvény 33. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 33. § (4) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12), 
mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64.20.13), továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú 
adatátvitel (SZJ 64.20.16-ból) igénybevétele esetén az előzetesen felszámított adó [30] 50 
százaléka nem vonható le. Mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany akkor, ha a 
szolgáltatás ellenértékének legalább [30] 50 százalékát továbbértékesítési céllal, vagy a 8. § 
(4) bekezdése szerint számlázza tovább." 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány szó szerint megegyezik az áfa-törvény 33. § (4) bekezdésének jelenleg 
hatályos szövegével. 

 
Indokolás: Lásd a T/18191/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- az Informatikai biz. támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési  

bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 


