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T/6921/34 .

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az általános
forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/6921 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 22 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon :

22. § (2) Az áfa-törvény 16. §-a a következő (12)-(16) bekezdésekkel egészül ki :
„(12) A 6 . § (2) bekezdésének d) pontja szerinti termékértékesítés esetén a teljesítés időpontja
a termék nem pénzbeni betétként, hozzájárulásként való átengedésének napja .
(13) A 6. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti termékértékesítés esetén a teljesítés időpontja
[az a nap, amelyen a zálogjogosult kielégítési joga megnyílik .] meizegyezik a zálogtárgy -
zálo o osult vam harmadik szemel részére történő - értékesítésének teljesítési
időpontjával .
(14) Bérbeadás, illetve előfizetéses újság és folyóirat értékesítés esetén - a (10) bekezdésben
meghatározott időpont helyett - az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja az
egyes részkifizetések esedékességének napja .
(15) Ha a szolgáltatás ellenértékét a hatóság (bíróság) határozattal állapítja meg, a teljesítés
időpontja a határozat jogerőre emelkedésének napja .

Bizottsáp-i módosító iavaslat



(16) Építési szerződés esetén az (1) bekezdés szerinti részteljesítésnek minősül az is, ha a
felek az egyes építési szakaszok elvégzéséhez külön teljesítési időpontot határoznak meg ."

A törvényjavaslat 26 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon :

26. § (2) Az áfa-törvény 22 . §-a a következő (9)-(10) bekezdésekkel egészük ki :
„(9) Csökkentheti az adó alapját az ellenérték fejében történő termékértékesítéshez,
szolgáltatásnyújtáshoz vagy termékértékesítésekhez, szolgáltatásnyújtásokhoz közvetlenül
kapcsolódó térítésmentes termékátadás és szolgáltatásnyújtás értéke, még abban az esetben is,
ha az ellenérték fejében nyújtott és a térítésmentes ügyletek időben elválnak egymástól,
feltéve, hogy

a) a térítésmentesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás forgalmi értéke nem haladja meg
annak a terméknek, szolgáltatásnak vagy termékeknek, szolgáltatásoknak az ellenértékét,
amely(ek)hez közvetlenül kapcsolódik, és

b) a térítés nélküli termékátadás, szolgáltatásnyújtás feltételei az ellenérték fejében történő
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás feltételei között szerepelnek .
(10) A 6. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott termékértékesítéseknél az adó alapja a
zálogjogosultnak a zálogkötelezettel szemben fennálló - zálogjoggal biztosított -
követelésének összege[ .], melyet növel az az összez, amelyet külön jogszabályon alapuló
elszámolási kötelezettsége alapján a zálogjogosult köteles kiadni a zálogkötelezettnek . A
követelés összegét és az elszámolási kötelezettség alá eső összeget úgy kell tekinteni, mint
amely az adó összegét is tartalmazza ."

Indokolás:

A javaslat célja, hogy a zálogjogosult és a zálogkötelezett közötti ügyletben ne csak a
zálogjogosult követelésének összege képezzen adóalapot, hanem az az összeg is, amelyet a
zálogjogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló elszámolási kötelezettsége
alapján a zálogkötelezettnek kiadni köteles . Ahhoz, hogy az adóalap ezzel a korrekciós tétellel
legyen meghatározható, szükséges a zálogügylet teljesítési időpontjának módosítása is .

Budapest, 2004 . február „ (, " .
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