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Tisztelt Országgyülés!

Az Országgyülés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban : Költségvetési
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága valamint a
MezőQazdasáizi bizottsága megvitatta az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV .
törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) módosítására benyújtott, T/6921 . számon
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T16921132-66. számú kapcsolódó
és bizottsági módosító javaslatokat .

Az Idegenforgalmi bizottság - feladatkörébe tartozó módosító indítványok
hiányában - az ajánlást nem tárgyalta .

1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1 . §-a bevezető szövegének - az áfa-
törvény 2. § (2) bekezdését érintően - a következő módosítását javasolja :
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"1 . § Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXX1V. törvény (a továbbiakban :
áfa-törvény) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyideiűleg a & eredeti szövege az
(1) bekezdés jelölést kapja:

„(2) E törvény hatálya kiterjed a 4/B . § szerinti, adóalanynak nem minősülő, az
általános forgalmi adó megfizetésére kötelezett személyekre .'M

Indokolás : Lásd a T/6921/62/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

2 . Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva dr. Bőhm András képviselő T/6921/11/1 .
számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 4 . pontja) - a törvényjavaslat 4. §-
ában az áfa-törvény 4/B. §-át a következő új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a
módosító javaslat elfogadása esetén az áfa-törvény 4/B . § eredeti szövege a (2) bekezdés
jelölést kapja) :

"4. § Az áfa-törvény a következő 4/B . §-sal egészül ki :

„4/B. § (1) Az áfa-törvény 4/A. & (1) bekezdés g) pontfában szereplő tevékenységeket
végzők akkor nem minősülnek adóalanynak, a (7) bekezdésben szereplő tevékenységüket
akkor kell tárgyi adómentes tevékenységnek illetve az 5 . & (3) bekezdése szerint gazdasági
tevékenységnek nem minősülő tevékenységnek tekinteni, ha a vagyon, vagyoni értékű jog
továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése során koncessziós vagy ágazati törvény
kötelezően rendeli el koncessziós pályázat kiírását .

E törvény alapján kizárólag az adó megfizetésére kötelezett :

a) termékimport tekintetében a nem adóalany ;

b) a Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzése tekintetében a
belföldön állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező természetes
személy ;

c) a 7/A . §-ban foglaltak alapján Közösségen belülről történő beszerzésnek minősülő
termékbeszerzések tekintetében az adóalanynak nem minősülő jogi személy ;

d) a 40. § (6) bekezdése alapján az adó megfizetésére kötelezett nem adóalany .""

Indokolás : Lásd a T/6921/40 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 5. §-sal - az áfa-törvény 4/C . §-át
érintően - és azt megelőző címmel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

"5 . § Az áfa-törvény a következő címmel és 4/C . &-sal egészül ki :

„Csoportos adóalanyiság

4/C. ~ (1) A 4. ~ (1) bekezdése szerinti hitelintézet, befektetési vállalkozás, illetőleg
biztosító adóalany választása esetén jogosult arra, hogy a részére külön törvény alapján
kiszervezett tevékenységet végző adóalannyal együttesen minősüljön adóalanynak (csoportos
adóalanyiság). A csoportos adóalanyiság a csoport tagjainak egymás közötti (csoporton
belülre végzett) termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása tekintetében áll fenn, amely után
adófizetési kötelezettség nem keletkezik .

(2) A csoportos adóalanyiság választására az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén nyílik lehetőség :

a)a csoport valamennyi tagja

aa) belföldön nyilvántartásba vett adóalany ;

ab) a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény hatálya alá tartozó
önálló jogi személy ;

ac)egy időben csak egyetlen csoportnak tagja ;

b) a csoport bármely hitelintézetében, befektetési vállalkozásában vagy biztosítójában
pénzügyi holding társaság, biztosítói holding társaság vagy nem magyarországi székhellyel
rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy biztosító ellenőrző befolyással
rendelkezik ;

c) az állami adóhatóság a csoport bármely tagja terhére általános forgalmi adó
tekintetében 5 000 000 forint feletti adóhiányt jogerősen nem állapított meg ;

d a kiszervezett tevéken se et ve ző vállalkozás kizáróla
illetőleg a b) pont szerinti intézmény részére végez tevékenységet .

(3) A csoportnak legalább két tagja van - amelyből az egyik a kiszervezett
tevékenységet végző-, és a csoportos adóalanyiság választása feltételeinek a csoport
működésének fennállása alatt a tagok folyamatosan megfelelnek .

(4) A csoport tagjainak önálló adóalanyisága a csoporton kívülre nyújtott
termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetén áll fenn . Ha a tag kizárólag csoporton
belülre végez tevékenységet, önálló adóalanyisága megszűnik.

(5) A csoportos adóalanyiság választását, a csoport tagjainak nevét, székhelyét
(telephelyét) és adószámát a csoport tagjai az adózás rendjéről szóló törvénynek az általános

u anazon cso ort ta ai
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forizalmiadókötelezettség bejelentésére vonatkozó szabályai szerint az adóhatósághoz
bejelentik."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24 . pontjában ismertetett
javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/6921/60/l . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában az áfa-törvény 7. § (2)
bekezdését új d) ponttal kiegészíteni javasolja :

"6. § Az áfa-törvény 7 . §-ának (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki :

T/6921/60/2 . sz .

/(2) A termékértékesítéssel egy tekintet alá esik :/

d) olyan a Jöt . hatálya alá tartozó terméknek adóraktárból szabad forgalomba
bocsátással történő kitárolása, melyet az adóalany adóraktárban tárolt termékként vásárolt
meg, feltéve, hogy a kitárolás e törvény hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget egyéb
ingcímen nem keletkeztet ."

T/6921/59/2 ., 59/3 ., 59/3 . és 59/4 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16 ., 21 ., 23 . és a 29 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/6921/59/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal .-

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7 . §-ában az áfa-törvény 7/A. § (2)
bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja:

/7. § Az áfa-törvény a következő címmel, és 7/A-7/B . §-okkal egészül ki :

„Közösségen belülről történő termékbeszerzés

(2) Nem minősül Közösségen belüli termékbeszerzésnek :/

"c) a 11/A. § (b)-(d) bekezdéseiben meghatározott esetek szerinti termékek
beszerzése, amennyiben a terméket beszerző
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ca) kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, vagy

cb) mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalany, aki
(amely) a terméket ezen tevékenységéhez szerezte be vagy

cc) nem adóalanyjogi személy[ .) , vagy

cd) alanyi adómentességet választott adóalany ."

Indokolás : Lásd a T/6921/65 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7. §-ában az áfa-törvény 7B. § c)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/7. § Az áfa-törvény a következő címmel, és 7/A-7/B . §-okkal egészül ki :

„Közösségen belülről történő termékbeszerzés /

"7/B. § A Közösségen belülről történő termékbeszerzéssel esik egy tekintet alá :

a) adóalany által adóalanyiságát eredményező tevékenység céljából olyan, a
tulajdonában lévő termék használata/hasznosítása belföldön, amelyet a termék előállításának,
kitermelésének, feldolgozásának, átalakításának, a 7/A. § (1) bekezdés szerinti beszerzésének
vagy az import teljesítésének helye szerinti tagállamból ő vagy a megbízásából harmadik
személy adott fel vagy fuvarozott el belföldre ;

b) a 7 . § (2) bekezdés c) pontja szerinti termékértékesítésnek megfelelő
termékbeszerzés, amennyiben a termékértékesítést másik tagállamban teljesítik, és amelynek
közvetlen következményeként a termék a termékértékesítés teljesítési helyétől eltérő tagállam
területére kerül ;

c) a [NATO részét képező) Magyar Köztársaság NATO tagságával összefüggésben
felmerülő feladatok teljesítése során a Honvédelmi Minisztérium és polgári állománya, illetve
a Magyar Honvédség szervezetei és [vagy] polgári állománya által másik tagállamban
adómentesen beszerzett termék belföldre történő behozatala, belföldön történő használata,
kivéve, ha ezen termék importból történő beszerzése esetén a termékimportra a 31 . § szerinti
adómentesség vonatkozna."

Indokolás : Lásd a T/6921/63, számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7 . §-ában az áfa-törvényt új 7/C . §-
sal kiegészíteni javasolja :

"7. § Az áfa-törvény a következő címmel, és 7/A-[7B.]7/C . §-okkal egészül ki :"

/Közösségen belülről történő termékbeszerzés/

"7/C. ~ A Közösségen belülről történő termékbeszerzéssel esik egy tekintet alá a
Közösség más tagállamában beszerzett személygépkocsi belföldre történő behozatala,
amennyiben a személygépkocsit kevesebb mint hat hónapja helyezték először forgalomba ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17 . és a 18 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/6921/58/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

8. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 13. §-ában az áfa-törvény 11/A. § b)
pontjának a következő módosítását javasolja:

/13 . § Az áfa-törvény a következő 11/A . §-sal egészül ki :

„11/A. § Termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítésnek és
szolgáltatásnyújtásnak minősül :/

"b) a túlnyomórészt nemzetközi közlekedésben részt vevő légijármű, valamint ezen
légijármű üzemeltetéséhez szükséges alkatrész és felszerelés értékesítése, bérbeadása,
javítása, karbantartása, felújítása, átalakítása, a légijármű ellátására szolgáló termékek
értékesítése - ideértve az üzemanyagot -, a légijármű üzemeltetéséhez közvetlenül
kapcsolódó, valamint közvetlen szükségleteit kielégítő szolgáltatások - ideértve a
légiforgalom irányítását és egyéb légiforgalmi szolgálatok ellátását - nyújtása, amennyiben a
légijárművet kizárólag bevételszerző tevékenység végzéséhez használják ;"

Indokolás : Lásd a T/6921/52 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

T/6921/58/2 . és 58/3 . sz .

9. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 15 . § (5) bekezdésében az áfa-törvény
13. § (1) bekezdése 14-17 pontjainak a következő módosítását javasolja:
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/(5) Az áfa-törvény 13 . §-a (1) bekezdésének 14-17 . pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek :

/(1) E törvény alkalmazásában//

" 14. első belföldi rendeltetési hely: a szállítólevélen (fuvarokmányon), ennek
hiányában a harmadik ország területéről a Közösség területére belépő terméket kísérő egyéb
okmányon ekként megjelölt hely, ilyen jelzés hiányában pedig az a hely, ahol a Közösség
területén a terméket először ki- vagy átrakják ;

15 . továbbértékesítési cél : a beszerzett termék saját célú használat, hasznosítás nélküli,
6. § szerinti értékesítése, melynek eredményeként a termék használati értéke legfeljebb a
kereskedelemben szokásos értékváltozás figyelembevételével térhet el a beszerzéskori
állapottól. A szolgáltatás igénybevétele akkor minősül továbbértékesítési célúnak, ha annak
továbbnyújtása döntő és nélkülözhetetlen a vállalt tevékenység ellátásához ;

16 . számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú, vagy a
vevővel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak szerint -
elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza :
a) a számla sorszáma ;
b a számla kibocsátásának kelte ;
c) a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, címe és adószáma ;
d) a vevő neve, címe[ ; adóalany esetében adószáma] , a29/A.§ szerinti termékértékesítés
esetén, illetve ha a 40 . § alapján a vevő az adó fizetésére kötelezett, annak adószáma ;
e) Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, amennyiben a Közösségen belülről történő
beszerzés során a vevő az adó fizetésére kötelezett személy, ennek közösségi adószáma ;
f) a teljesítés időpontja ;
g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges
az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához ;
h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető -
mennyiségi egysége és mennyisége ;
i) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető - adó nélkül számított
egységára;
j) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke összesen ;
k) a felszámított adó százalékos mértéke ;
1) az áthárított adó összege összesen ;
m) a számla végösszege ;
n) a fizetés módja és határideje ;
o) új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése esetén erre a tényre történő
utalás, a közlekedési eszköz első forgalomba helyezésének időpontja, vagy szárazföldi
közlekedési eszköz esetén a futott kilométerek száma, vízi közlekedési eszköz esetén a
hajózott órák száma, légi közlekedési eszköz esetén a repült órák száma ;
p) amennyiben az adó fizetésére a pénzügyi képviselő , vagy a Jöt. szerinti adóüszvi képviselő
kötelezett, annak neve, címe és adószáma ;
q) a XV. fejezet alapján a különbözet szerinti adózás alkalmazása esetén ezen adózási módra
történő hivatkozás .

17 . egyszerűsített számla : adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír
alapú, vagy a vevővel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak



szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat
tartalmazza :
a) a számla sorszáma ;
b) a számla kibocsátásának kelte ;
c) a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, címe és adószáma ;
d) a vevő neve, címe[, adóalany esetében adószáma] , a29/A.§ szerinti termékértékesítés
esetén, illetve ha a 40 . & alapján a vevő az adó fizetésére kötelezett, annak adószáma ;
e) Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, amennyiben a Közösségen belülről történő
beszerzés során a vevő az adó fizetésére kötelezett személy, ennek közösségi adószáma ;
f) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges
az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához ;
g) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető -
mennyiségi egysége és mennyisége ;
h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető - adóval együtt számított
egységára;
i) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke összesen ;
j) a 44. § (2) bekezdésében meghatározott százalékérték ;
k) új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése esetén erre a tényre történő
utalás, a közlekedési eszköz első forgalomba helyezésének időpontja, vagy szárazföldi
közlekedési eszköz esetén a futott kilométerek száma, vízi közlekedési eszköz esetén a
hajózott órák száma, légi közlekedési eszköz esetén a repült órák száma ;
1) amennyiben az adó fizetésére a pénzügyi képviselő , vagy a Jöt. szerinti adóügyi képviselő
kötelezett, annak neve, címe és adószáma ;
m) a XV. fejezet alapján a különbözet szerinti adózás alkalmazása esetén ezen adózási módra
történő hivatkozás."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 30 . pontjában ismertetett
javaslattal .

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

8

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

10. Márfai Péter képviselő - kapcsolódva dr. Bőhm András és Szalag Gábor
képviselők T/6921/9 . számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 17. pontja) -
a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdésében az áfa-törvény 13 . § (1) bekezdés 16. pont d)
alpontjának és 17 . pont d) alpontjának a következő módosítását javasolja :

/(5) Az áfa-törvény 13 . §-a (1) bekezdésének 14-17 . pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek :

/(1) E törvény alkalmazásában//

T/6921/53/2 . sz .

Indokolás : Lásd a T/6921/53/1 . számú módosító javaslat
indokolását .
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"16 . számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú, vagy a
vevővel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak szerint -
elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza :
a) a számla sorszáma ;
b a számla kibocsátásának kelte ;
c) a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, címe és adószáma ;
d) a vevő neve, címe ; [adóalany esetében adószáma ;]
e) Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, amennyiben a Közösségen belülről történő
beszerzés során a vevő az adó fizetésére kötelezett személy, ennek közösségi adószáma ;
f) a teljesítés időpontja ;
g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges
az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához ;
h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető -
mennyiségi egysége és mennyisége ;
i) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető - adó nélkül számított
egységára ;
j) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke összesen ;
k) a felszámított adó százalékos mértéke ;
1) az áthárított adó összege összesen ;
m) a számla végösszege ;
n) a fizetés módja és határideje ;
o) új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése esetén erre a tényre történő
utalás, a közlekedési eszköz első forgalomba helyezésének időpontja, vagy szárazföldi
közlekedési eszköz esetén a futott kilométerek száma, vízi közlekedési eszköz esetén a
hajózott órák száma, légi közlekedési eszköz esetén a repült órák száma ;
p) amennyiben az adó fizetésére a pénzügyi képviselő kötelezett, annak neve, címe és
adószáma;
q) a XV. fejezet alapján a különbözet szerinti adózás alkalmazása esetén ezen adózási módra
történő hivatkozás .

17. egyszerűsített számla : adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír
alapú, vagy a vevővel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak
szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat
tartalmazza :
a) a számla sorszáma ;
b) a számla kibocsátásának kelte ;
c) a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, címe és adószáma ;
d) a vevő neve, címe[, adóalany esetében adószáma] ;
e) Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, amennyiben a Közösségen belülről történő
beszerzés során a vevő az adó fizetésére kötelezett személy, ennek közösségi adószáma ;
f) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges
az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához ;
g) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető -
mennyiségi egysége és mennyisége ;
h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető - adóval együtt számított
egységára;
i) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke összesen ;
j) a 44. § (2) bekezdésében meghatározott százalékérték ;
k) új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése esetén erre a tényre történő
utalás, a közlekedési eszköz első forgalomba helyezésének időpontja, vagy szárazföldi
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közlekedési eszköz esetén a futott kilométerek száma, vízi közlekedési eszköz esetén a
hajózott órák száma, légi közlekedési eszköz esetén a repült órák száma ;
1) amennyiben az adó fizetésére a pénzügyi képviselő kötelezett, annak neve, címe és
adószáma;
m) a XV. fejezet alapján a különbözet szerinti adózás alkalmazása esetén ezen adózási módra
történő hivatkozás ."

T/6921/43 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 31 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/6921/43 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

11. Márfai Péter képviselő - kapcsolódva dr . Bőhm András és Szalag Gábor
képviselők T/6921/9 . számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 17. pontja) -
a törvényjavaslat 15. §-át - az áfa-törvény 13 . § (1) bekezdés 23. pontját érintően - új (8)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása
értelemszerűen változik) :

"(8) Az áfa-törvény 13 . ~-a (1) bekezdésének 23. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/(1) E törvény alkalmazásában/

23 . folyamatos termékértékesítés és szolzáltatásnvújtás :a közüzemi szerződések
keretében nyújtott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, ahol a jogviszony jellegéből
következik a szolgáltató állandó rendelkezésre állása ; továbbá a távközlési szerződések
keretében történő szolgáltatásnyújtás, ideértve az elektronikus hírközlési szolgáltató által
nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével együtt továbbértékesített árukat
és szolgáltatásokat ."

Megjegyzés : A törvényjavaslat az áfa-törvény 13 . § (1) bekezdésének 23 . pontját nem érinti .

Indokolás : Lásd a T/6921/44 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



12.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 17. §-ában az áfa-törvény 14/A .
§ (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/17. § Az áfa-törvény a következő címmel és 14/A . §-sal egészül ki :

„Közösségen belüli termékértékesítés teljesítési helye /

"(4) Az (1) bekezdés szerinti értékesítést végző adóalany a (3) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállása esetén választhatja, hogy a (2) bekezdés szerinti teljesítési
hely alapján adózik . Választását az adóhatósághoz be kell jelenteni, ezen választásától a
választás évét követő két na tári évig nem térhet el ."

Indokolás : Lásd a T/6921/66 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője ezvetért

13 .

	

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 18. §-ában az áfa-törvény 148.
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/18. § Az áfa-törvény a következő címmel és 14/13 . §-sal egészül ki :

„A teljesítés helye Közösségen belülről történő beszerzésnél/

"(2) Ha az [át]vevő a feladás vagy fuvarozás rendeltetési helyének tagállamától
különböző tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, a teljesítés helyének azt a tagállamot
kell tekinteni, ahol a [beszerzőt] vevőt nyilvántartásba vették, amennyiben nem igazolja,
hogy ezen beszerzése tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott teljesítési hely szerinti
tagállamban az adókötelezettség már teljesítettnek tekintendő . E bekezdés alkalmazásában az
adókötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Közösségen belülről történő beszerzés

a) olyan termékértékesítés érdekében történik, amelynél a 40 . § (8) bekezdése szerint a
[vevő] beszerző az adó fizetésére kötelezett személy, és

b) a [beszerzést végző] vevő adóalany teljesíti az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti összesítő jelentéshez kapcsolódó kötelezettségeket ."

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

- Az Előterjesztő képviselője egvetért

T/6921/49/2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás: Lásd a T/6921/49/1 . számú módosító javaslat
indokolását.
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14 .

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 22. § (1) bekezdésében az áfa-
törvény 16 . § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/22. § (1) Az áfa-törvény 16. §-ának (9)-(11) bekezdései helyébe a következő
rendelkezések lépnek :/

"(10) Vagyoni értékű jogok átengedése esetén - amennyiben a jog átengedésének
ellenértékét a felek időszakonként számolják el - az adófizetési kötelezettség az elszámolás
esedékességének napján keletkezik . Egyéb esetekben az adófizetési kötelezettség a jog
átengedésének időpontjában keletkezik . A közös jogkezelő szervezet által történő vagyoni
értékű jog áten e jogdíj- illetve járulékigén yesítés esetében a teljesítés időpontja a
szolgáltatást igénybevevő által fizetett ellenérték átvételének (jóváírásának) napig ."

Indokolás: Lásd a T/6921/64. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

15.

	

Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében az
áfa-törvény 16 . § (13) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(2) Az áfa-törvény 16. §-a a következő (12)-(16) bekezdésekkel egészül ki :/

"(13) A 6. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti termékértékesítés esetén a teljesítés
időpontja [az a nap, amelyen a zálogjogosult kielégítési joga megnyílik] megegyezik a
zálogtárgy - zálogjogosult vagy harmadik személy részére történő - értékesítésének teljesítési
időpontjával ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 20 . pontjában ismertetett
j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/6921/34 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

T/6921/34 . sz .

16.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 22 . § (2) bekezdésében az áfa-
törvény 16 . §-át új (17) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :
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"(2) Az áfa-törvény 16. §-a a következő (12)-[(16)] (17 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 .

(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 .

(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.

(17) A 7. $ (2) bekezdés d) pontja szerinti termékértékesítés esetén a teljesítés
időponti a a szabadforgalomba helyezés napja ."

Indokolás : Lásd a T/6921/59/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

17.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában az áfa-törvény 20/A.
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/24. § Az áfa-törvény a következő címmel és 20/A . §-sal egészül ki :

„Az adófizetési kötelezettség keletkezése Közösségen belüli ügyleteknél/

"(2) Az adófizetési kötelezettség Közösségen belüli termékbeszerzésnél a (3) és (6)
bekezdésben meghatározott eltéréssel a teljesítés napját magába foglaló hónapot követő hónap
15 . napján keletkezik ."

Indokolás : Lásd a T/6921/58/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

18.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában az áfa-törvény 20/A.
§-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :
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/24. § Az áfa-törvény a következő címmel és 20/A . §-sal egészül ki :

„Az adófizetési kötelezettség keletkezése Közösségen belüli ügyleteknél/

"(6) A 7/C. ~-ban meghatározott termékbeszerzés esetén az adófizetési kötelezettség a
regisztrációs adó fizetési kötelezettség napján keletkezik ."

Indokolás: Lásd a T/6921/58/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

19. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. §-át - az áfa-törvény 22 . § (6)
bekezdését érintően - új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén
a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

"f2)Az áfa-törvény 22 . $-ónak (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

_(6)Az ellenérték helyett az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az
adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értéke az adó alapig
akkor ha

a) az ellenérték az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az adófizetési
kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értékéhez hasonlítva
aránytalanul alacsony, és

b) a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás gazdaságilag nem független fél részére
történik."

Indokolás : Lásd a T/6921/50 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

20.

	

Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésében az
áfa-törvény 22 . § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(2) Az áfa-törvény 22 . §-a a következő (9)-(10) bekezdésekkel egészük ki :/

"(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 összeg, amelyet külön jogszabályon alapuló
elszámolási kötelezetsége alapión a zálogjogosult köteles kiadni a zálogkötelezettnek . A
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követelés összegét és az elszámolási kötelezettség alá eső összeget úgy kell tekinteni, mint
amely az adó összegét is tartalmazza ."

Indokolás : Lásd a T/6921/34 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

21 .

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 27. §-ában az áfa-törvény 24 . §-
át új (3) bekezdéssel kiezészíteni javasolja :

/27 . § Az áfa-törvény 24 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"24. § (1) Cserénél és más olyan termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál,
amelynél az ellenérték nem pénzben kifejezett, az adó alapja az ellenértékül szolgáló termék
és szolgáltatás - a csere alapjául szolgáló értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adót is
tartalmazó forgalmi értékével megegyező - adót is tartalmazó forgalmi értékéből a 44 . § (2)
bekezdésében szereplő, az értékesített termékre, nyújtott szolgáltatásra egyébként irányadó
százalékérték figyelembevételével meghatározott adóalap . Amennyiben az ellenértékül
szolgáló termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tárgyi adómentes tevékenységnek minősül,
az adó alapja az ellenértékül szolgáló tárgyi adómentes termékértékesítések, szolgáltatások -
a csere alapjául szolgáló értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adót is tartalmazó forgalmi
értékével megegyező - forgalmi értékéből a 44 . § (2) bekezdésében szereplő, az értékesített
termékre és nyújtott szolgáltatásra egyébként irányadó százalékérték figyelembevételével
meghatározott adóalap .

(2) Ha az ellenérték részben pénzben kifejezett, az adó alapját - az (1) bekezdésben
meghatározottaknak megfelelően - annak az összegnek a figyelembevételével kell
meghatározni, amely a nem pénzbeli rész adót is tartalmazó forgalmi értékének, illetve - ha a
csere ellenértékéül tárgyi adómentes tevékenység szolgál - forgalmi értékének és a pénzbeli
résznek az összeadásából származik .

(3A) 7. § (2) bekezdésének d),pontja szerinti termékértékesítés esetén az adó alapja a
jövedéki adó összege ."

Indokolás : Lásd a T/6921/59/első 3. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

22.

	

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 33 . §-ában az áfa-törvény 291D . §
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :
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/33 . § Az áfa-törvény a következő címmel és 29/C-29/1) . §-okkal egészül ki :

„Adómentes Közösségen belüli termékbeszerzés /

"(2) Mentes az adó alól a Közösségen belülről történő beszerzés, ha az alábbi
feltételek együttesen fennállnak :

a) a terméket egy másik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany szerzi be annak
érdekében, hogy azt belföldön értékesítse ;

b) a terméket közvetlenül a beszerzést követő értékesítés [vevője] beszerzője részére
adják fel vagy fuvarozzák el egy olyan tagállamból, amelyben az a) pont szerinti értékesítő fél
nem adóalany ;

c) a belföldi termékértékesítés [vevője] beszerzőié adóalany, vagy olyan, a 4/B. § c)
pontja szerinti adófizetésre kötelezett személy, aki (amely) a 40 . § (8) bekezdése értelmében
ezen termékértékesítés után adófizetésre kötelezett ;

d) a számlát az a) pont szerinti értékesítő a számlázásra vonatkozó szabályoknak
megfelelően állította ki."

Indokolás : Lásd a T/6921/49/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

23.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 35. § (1) bekezdésében az áfa-
törvény 32. § (1) bekezdését új g) ponttal kiegészíteni javasolja :

/35. § (1) Az áfa-törvény 32 . §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :/

"(1) A 34. § szerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó
összegéből levonja :

a) azt az adóösszeget, melyet a részére teljesített termékértékesítés és
szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany - ideértve átalakulás esetén annak jogelődjét is
-, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany rá
áthárított ;

b) a termékimport után az általa megfizetett adóösszeget ;

c) azt az adóösszeget, amelyet a közvetett vámjogi képviselő a 66/A . § szabályai
szerint rá áthárított ;

d) azt az adóösszeget, amelyet a szolgáltatást saját nevében megrendelőként fizetett
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e) azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belüli termékbeszerzés után, a 14 . § (2)
bekezdése szerinti termékértékesítés után a 40 . § (7) bekezdése alapján, illetve a 29/D . § (2)
bekezdése szerinti ügylet esetén a 40 . § (8) bekezdése alapján saját nevében fizetett meg ;

f) a saját vállalkozásában megvalósított beruházása után megfizetett adóösszeget .

g) azt az adóösszeget, amelyet a 7.§ (2) bekezdés d) pontig szerinti termékértékesítés
után megfizetett, feltéve hoav levonási iog illette meg abban az esetben is, amikor részére azt
a Jöt. hatálya alá tartozó terméket értékesítették, melynek adóraktárból szabadforgalomba
történő kitárolása után adófizetési kötelezettsége keletkezett .

[a)-[flg) pontok a továbbiakban együtt : előzetesen felszámított adó] ."

Indokolás : Lásd a T/6921/59/második 3 . számú módosító
javaslat indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

24.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdésében az áfa-
törvény 32. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(2) Az áfa-törvény 32 . §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki :/

"(6) Amennyiben az adóalany részben nem az adóalanyiságot eredményező gazdasági
tevékenysége céljára szerezte be a terméket, illetve vette igénybe a szolgáltatást (ideértve a
saját vállalkozásban megvalósított beruházást is), akkor a 38. § szabályai szerint élhet
adólevonási jogával . Csoportos adóalanyiság esetén a csoport tagfának a csoporton belülre
végzett tevékenysége a tárgyi adómentes termékértékesítésekkel és szolgáltatásnyújtásokkal
esik egy tekintet alá, és a 38 . ~ tekintetében a végzett tevékenység adó nélküli forgalmi
értékével kell tárgyi adómentes bevételként számításba venni .,"

Indokolás : Lásd a T/6921/60/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

25. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 36. §-át - az áfa-törvény 33. §
(4) bekezdését érintően - új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása
esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

"(2) Az áfa-törvény 33 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő 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 50
százaléka nem vonható le. Mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany akkor, ha a
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szolgáltatás ellenértékének legalább 50 százalékát továbbértékesítési céllal, vagy a 8 . & (4)
bekezdése szerint számlázza tovább .""

Indokolás : Lásd a Ti6921/57. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

26. Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva dr . Bőhm András képviselő
T/6921/7 . számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 30. pontja) - a
törvényjavaslat 39. §-ában az áfa-törvény 38. §-át a következő új (1) bekezdéssel
kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 39. § eredeti szövege a (2)
bekezdés jelölést kapja) :

"39. & (1) Az áfa-törvény 38 . ~ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

—38 .~ (1) Az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított
adó összegét -nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés) . A22-
§(1) és (2) bekezdése alapión adóalapot nem képező és az Európai Unió által a költségvetésen
keresztül támogatott projekteken kívül, államháztartási támogatásban részesülő adóalany-
feltéve, hogy az éves költségvetési törvény eltérően nem rendelkezik -

a) az egyes termékbeszerzéseihez kapott támogatás esetén kizárólag ezen beszerzéseire
a nem támogatott hányad ereiéig érvényesítheti levonási jogát ;

b) a kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott
tevékenységéhez kapcsolódó beszerzései tekintetében a 3 . számú melléklet I . részében
foglaltakat e tevékenységére nézve elkülönülten érvényesíti . A levonható adó megd1lapitása
során kizárólag az adólevonásra jogosító támogatásból (is) finanszírozott tevékenységéből
származó ellenérték és az e tevékenységéhez kapott támogatás vehető figyelembe azzal, hogy
e támogatás az adólevonásra nem jogosító tevékenységgel esik egy tekintet alá ."

Indokolás : Lásd a T/6921/38 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

27. Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva dr. Bőhm András és Szalag Gábor
képviselők T/6921/10 . számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 31 . pontja) -
a törvényjavaslat 39. §-ában az áfa-törvény 38 . §-át új (1)-(2) bekezdéssel valamint a (3)
bekezdést követően zárószöveggel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén az áfa-
törvény 38 . § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :
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/39. § Az áfa-törvény 38 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a
(2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésekre változik :/

"38.$ (1) Az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított
adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés) .

(2) Ha az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító
termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást egyaránt végez és az (1) bekezdés szerinti szabály
alkalmazásával a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó előzetesen
felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különített adó összegét
az arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre. Az
arányosítás szabályait a 3 . sz. Melléklet I. része tartalmazza. A 4/A. ~ (7) bekezdésében,
valamint a 33 . ~ (6) bekezdésében meghatározott tevékenység e bekezdés, illetve a 39 . §
alkalmazásában az adólevonásra nem jogosító termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással
esik egy tekintet alá.

[(2)] (3) Ha az adóalany adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és
adóalanyiságot nem eredményező tevékenységhez egyaránt használt, hasznosított terméket
szerez be, szolgáltatást vesz igénybe, és az (1) bekezdés szerinti szabály alkalmazásával az
előzetesen felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különített
adó összege tekintetében a levonási hányad megállapításának céljából a következőképpen jár
el:

a) az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és magáncélú
használathoz egyaránt kapcsolódó beszerzések között a tényleges használatot, hasznosítást
leginkább tükröző, természetes mértékegységen (különösen m2, fűtött légm3, fő, kg, db,
üzemóra) alapuló arányos megosztás alkalmazandó ;

b) amennyiben az a) pontban említett arányos megosztás nem lehetséges, az adóalany
a területileg illetékes adóhatósággal megállapodik az adóalanyiságot eredményező
tevékenységére és magáncélú használatára egyaránt fordított termékek és szolgáltatások
megosztásának arányáról .

Ezzel egyidejűleg Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló
törvények módosításáról szóló 2003 . évi XCI. törvény Második rész Az általános forgalmi
adót érintő módosításokIV.fejezete 86. &-a, valamint a Záró rendelkezések fejezet 211 . ~ (7)
és (8) bekezdése hatályát veszti ."

Indokolás : Lásd a T/6921/39 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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28 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 39. §-át - az áfa-törvény 38 . §
(6) bekezdését érintően - új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat
elfogadása esetén a 39 . § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja) :

"39. § (1) Az áfa-törvény 38 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a
(2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésekre változik :

„(2) Ha az adóalany adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és
adóalanyiságot nem eredményező tevékenységhez egyaránt használt, hasznosított terméket
szerez be, szolgáltatást vesz igénybe, és az (1) bekezdés szerinti szabály alkalmazásával az
előzetesen felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különített
adó összege tekintetében a levonási hányad megállapításának céljából a következőképpen jár
el :

a) az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és magáncélú
használathoz egyaránt kapcsolódó beszerzések között a tényleges használatot, hasznosítást
leginkább tükröző, természetes mértékegységen (különösen m2, fűtött légm3, fő, kg, db,
üzemóra) alapuló arányos megosztás alkalmazandó ;

b) amennyiben az a) pontban említett arányos megosztás nem lehetséges, az adóalany
a területileg illetékes adóhatósággal megállapodik az adóalanyiságot eredményező
tevékenységére és magáncélú használatára egyaránt fordított termékek és szolgáltatások
megosztásának arányáról .

(2) Az áfa-törvény 38 . ~-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az előzetesen felszámított adó megosztása során figyelmen kívül kell hagyni a
kifelezetten a 22 . § (1) és (2) bekezdése alapión adóalapot nem képező államháztartási
támogatás folyósítása miatt le nem vonható előzetesen felszámított adó ellentételezésére
nyújtott további államháztartási támogatást .""

T/6921/55/2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 47 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/6921/55/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal:

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

29. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 40. §-át - az áfa-törvény 40 . § (4)
bekezdését érintően - új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén
a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

"(2) Az áfa-törvény 40. ~-ónak (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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_(4)A 7 . ~ (2) bekezdésa)-b) pontfában meghatározott termékértékesítésnél az adót az
az adóalany fizeti, aki (amely) a beruházást ténylegesen végzi, illetve a megszűnéshez
kapcsolódó bevallást benyújtja, a 7.& (2) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott
termékértékesítésnél az adót az az adóalany fizeti, aki (amely) a tulaidonában lévő terméket
másik tagállamba fuvarozza, fuvaroztatja, illetve az adóraktárból szabad forgalomba
bocsátással a terméket kitárolja .""

Indokolás : Lásd a T/6921/59/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

30.

	

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 45. §-ában az áfa-törvény 45/A. §
(2) bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja:

/45 . § Az áfa-törvény a következő 45/A . §-sal egészül ki :/

"(2) A stornó számlának tartalmaznia kell :

a) a számla sorszámát,
b) a stornírozandó (eredeti) számla sorszámát,
c) a számla kibocsátójának nevét, címét, adószámát,
d) a vevő nevét, címét, [adóalany vevő esetében adószámát] a29/A.§ szerinti

termékértékesítés esetén, illetve ha a 40 . & alapján a vevő az adó fizetésére kötelezett, annak
adószámát,

e) a számla kibocsátásának keltét,
f) a stornírozandó (eredeti) számla összesített adóalapját, adóösszegét, adóval növelt

ellenértékét negatív előjellel ."

Indokolás : Lásd a T/6921/53/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

31 . Márfai Péter képviselő - kapcsolódva dr . Bőhm András és Szalag Gábor
képviselők T/6921/9 . számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 17. pontja) -
a törvényjavaslat 45. §-ában az áfa-törvény 45/A. § (2) bekezdése d) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/45 . § Az áfa-törvény a következő 45/A. §-sal egészül ki:/

"(2) A stornó számlának tartalmaznia kell :
a) a számla sorszámát,
b) a stornírozandó (eredeti) számla sorszámát,
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c) a számla kibocsátójának nevét, címét, adószámát,
d) a vevő nevét, címét, [adóalany vevő esetében adószámát,]
e) a számla kibocsátásának .keltét,
f) a stornírozandó (eredeti) számla összesített adóalapját, adóösszegét, adóval növelt

ellenértékét negatív előjellel ."

Indokolás : Lásd a T/6921/43 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada semtámogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

32.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 46. §-a bevezető szövegének -az
áfa-törvény 46. § (2) bekezdését érintően - a következő módosítását javasolja :

"46. § Az áfa-törvény 46. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezvideiűleg a ~
eredeti szövege az (1) bekezdés felölést kapja :

„(2) Az adót

a) termékimport esetén nem adóalany személy, szervezet, valamint kizárólag
adólevonási joggal nem rendelkező adóalany esetén a vámhatóság határozattal állapítja meg,
egyéb adóalany (ideértve a 66/A. § szerinti közvetett vámjogi képviselőt is) önbevallással
rendezi ;

b) az új közlekedési eszközt beszerző, belföldön állandó lakóhellyel vagy szokásos
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy önbevallással rendezi ;

c) a Közösségen belülről történő beszerzésnek minősülő termékbeszerzés tekintetében
az adóalanynak nem minősülő jogi személy önbevallással rendezi ;

d) az adó megfizetéséért kezesként felelő nem adóalany személy esetén az adóhatóság
határozattal állapítja meg.""

Indokolás : Lásd a T/6921/62/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

33.

	

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 46. §-ában az áfa-törvény 46 . § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/46. § Az áfa-törvény 46 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki :/



"(2) Az adót

a) termékimport [esetén] tekintetében nem adóalany személy, szervezet, valamint
[kizárólag adólevonási joggal nem rendelkező] alanyi adómentes adóalany, mezőgazdasági
tevékenységet folytató különleges ionállást választott adóalany, továbbá kizárólag tárgyi
adómentes tevékenységet végző adóalany esetén a vámhatóság határozattal állapítja meg,
egyéb adóalany (ideértve a 66/A . § szerinti közvetett vámjogi képviselőt is) [önbevallással]
önadózással rendezi ;

b) az új közlekedési eszköz[t] nek minősülő személygépkocsit beszerző, belföldön
állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel , székhellyel, telephellyel rendelkező
nem adóalany természetes személy , valamint nem adóalany iogi személy, iogi személyiség
nélküli szervezet, illetve a 7/A . & (2) bekezdés c) pontfában meghatározott adóalany esetén
[önbevallással rendezi] a vámhatóság határozattal állapítja meg ;

c) a Közösségen belülről történő beszerzésnek minősülő termékbeszerzés tekintetében
- kivéve azúiközlekedési eszköznek minősülő személygépkocsit- az adóalanynak nem
minősülő jogi személy, természetes személv, valamint jogi személyiség nélküli szervezet
[önbevallással] önadózással rendezi ;

d) az adó megfizetéséért kezesként felelő nem adóalany személy esetén az adóhatóság
határozattal állapítja meg."

Indokolás : Lásd a T16921i51 . számú módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

34. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 47. § (3) bekezdése bevezető
szövegének -az áfa-törvény 48 . § (5)-(6) bekezdését érintően - a következő módosítását
javasolja :

"(3) Az áfa-törvény 48. §-a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg
az (5)-(8) bekezdések jelölése [(6)]L7)-(10) bekezdésekre változik :

„(5) A tárgyi eszközre jutó áfa göngyölítését az utolsó, a (2) bekezdés szerinti
megfizetéssel, illetve az utolsó, a (4) bekezdés szerinti visszaigényléssel záruló adó-
megállapítási időszakot követő első olyan adó-megállapítási időszaktól kell kezdeni,
amelyben tárgyi eszköz beszerzés történik .

(6) A (4) bekezdés ba), bb), ca), cb) pontjaira alapított adó-visszaigénylési kérelmet az
adóhatóság kizárólag akkor teljesíti, ha az adóalanynak abban az adó-megállapítási
időszakban is volt tárgyi eszköz-, illetve tárgyi eszközként elszámolható beszerzése, amelyre
vonatkozóan az adó-visszaigénylési kérelmét benyújtotta .""
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Indokolás : Lásd a T/6921/62/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

35. Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva Font Sándor képviselő T/6921/12 .
számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 38 . pontja) - a törvényjavaslat 50 . §
(2) bekezdésében az áfa-törvény 55. § (1) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdésen belül a pontok
jelölése feleslegessé válik) :

/(2) Az áfa-törvény 55 . §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a
jelenlegi (1)-(2) bekezdések számozása (2)-(3) bekezdésekre változik :/

"(1) A mezőgazdasági termelő jogosult arra, hogy adókötelezettségének - választása
szerint - az e fejezetben meghatározott módon tegyen eleget . Nem választhatja a különleges
jogállást az a mezőgazdasági termelő, aki[nek] (amely[nek])

[a) mezőgazdasági tevékenységnek nem minősülő, egyébként a 28 . § szerinti
adómérték alá tartozó tevékenységből származó, az adóévet megelőző évi tényleges, és az
adóévben ésszerűen várható, adó nélkül számított bevétele meghaladja az alanyi
adómentesség választására jogosító, a 49 . § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
összeghatárt, vagy

b) mezőgazdasági tevékenységnek minősülő, nem az 56. § (1) bekezdése szerint
történő termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának az adóévet megelőző évi
tényleges, és az adóévben ésszerűen várható, adó nélkül számított bevétele meghaladja
az 500 000 forintot, vagy

c)] a Közösségen belülről saját nevében történt termékbeszerzése után adófizetésre
kötelezett.""

Indokolás : Lásd a T/6921/41 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz . nem támojzatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

36.

	

Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 56. §-ában az áfa-törvény
65. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/56 . § Az áfa-törvény 65 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/
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"(2) E fejezet rendelkezéseit arra a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kell
alkalmazni, amelyet az adóalany az utas részére saját nevében - az utazásszervező és -
közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott utazási csomagként -
teljesít, és amelyhez más adóalany által értékesített terméket és nyújtott szolgáltatást használ
fel, hasznosít . E fejezet alkalmazásában a 24 óránál rövidebb, vazy éiszakai szállást nem
tartalmazó szolizáltatások együttese is utazási csomagnak minősül ."

Indokolás : Lásd a T/6921/35/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

37.

	

Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 56. §-ában az áfa-törvény
65. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezést javasolja :

/56. § Az áfa-törvény 65 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(4) [Mentes az adó alól az a szolgáltatás, amelyet az adóalany saját nevében, de
az utas javára rendel meg, s amelyet az utas részére közvetlenül harmadik országnak
minősülő területen teljesítenek . Abban az esetben, ha az adóalany által a saját nevében,
de az utas javára megrendelt szolgáltatást csak részben teljesítik harmadik országnak
minősülő területen, csak a szolgáltatás harmadik ország területén teljesített arányos
része mentes az adó alól.] Nem tartozik e törvény hatálya alá az a termékértékesítés és
szolgáltatásnvúitás, melyet az adóalany a saját nevében, de az utas javára rendel mep, s
amelyet az utas részére közvetlenül külföldön teljesítenek ."

Indokolás : Lásd a T/6921/33 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . egyharmada sem támoQatia
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támojzatia

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

38.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 64. §-ának a következő
módosítását javasolja :

"64. § Az áfa-törvény l .számú melléklete e törvény 4 . számú melléklete, Iszámú
melléklete e törvény 2 .számú melléklete szerint módosuljon ."

T/6921/56/2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 52 . pontjában ismertetett

javaslattal.
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Indokolás : Lásd a T/6921/56/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

39. Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva Font Sándor képviselő T/6921/13 .
számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 43 . pontja) - a törvényjavaslat 65 .
§-ának a következő módosítását javasolja :

"65 . § Az áfa-törvény 4 . számú melléklet[e] ének I. része e törvény 3 . számú melléklete
szerint[i] módosul, illetőleg II . résszel egészül ki, egyidejűleg a II, rész jelölése III . részre
változik."

T/6921/37/2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17 . pontjában ismertetett

j avarlattal .

Indokolás : Lásd a Ti6921i37/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támojzatja
- a Gazdasági biz . nem támoQatia
- a Mezőgazdasági biz . nem támojzatia

- Az Előterjesztő képviselője nem ért ejzyet

40.

	

A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 66. §-át új (3) bekezdéssel
kiegészíteni javasolja :

"(3) Az áfa-törvény alkalmazásában nem minősülnek adólevonásra nem ioQosító
ténynek a 2004 . január 1-jét követően kapott támogatások tekintetében

a) aSAPARD,azAVOPés azNVT proQramban meQvalósulafejlesztések
támogatása,

b) a 2003 . december 31-én sorban álló, 2004. évben kifizetésre kerülő
agrártámogatások,

c) az EU által biztosított közvetlen termelői támogatások nemzeti kiegészítése címén
kifizetésre kerülő támogatások,

d) a központosított bevételből működő támogatások közül az erdészeti feladatok, a
termőföldvédelem, az állattenyésztési feladatok, a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás
támogatása."
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Indokolás : Lásd a T/6921/47 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

41. Lengyel Zoltán képviselő valamint Pásztohy András képviselő - kapcsolódva
a T/6921/5 . számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 40 . pontja) - a
törvényjavaslat 66. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(3) Az áfa-törvény alkalmazásában nem minősülnek adólevonásra nem jogosító
ténynek a 2004 . január 1-iét követően kapott támogatások tekintetében

a)a SAPARD programban megvalósuló fejlesztések támogatása,

b) a 2003 . december 31-én sorban álló, 2004 . évben kifizetésre kerülő
agrártámogatások,

c) az EU által biztosított közvetlen termelői támogatások nemzeti kiegészítése címén
kifizetésre kerülő támogatások,

d) a központosított bevételből működő támogatások közül az erdészeti feladatok, a
termőföldvédelem, az állattenyésztési feladatok, a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás
támogatása."

Indokolás : Lásd a T/6921/42 . sz., valamint a T/6921/36 . számú
módosító javaslat indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

42. Márfai Péter képviselő - kapcsolódva a Mezőgazdasági bizottság T/6921/21 .
számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 42 . pontja) - a törvényjavaslat 67 . §
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"67. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az áfa-törvény 4 . §-ának (4)
bekezdése, 9/B . §-a, 13 . § (1) bekezdésének 18 . pontja, 16. §-ának (3) bekezdése, az 5 . §-a (2)
bekezdésében a „szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött" szövegrész, a 33 . ~ (4)
bekezdése, a 44 . § (1) bekezdésében a „ számlát helyettesítő okmányban" szövegrész, a (4)
bekezdésében a,, számlát helyettesítő okmányon" szövegrész, az (5) bekezdésében az „ és a
számlát helyettesítő okmányban" szövegrész, a 45 . §-ának (1) bekezdésében az „és számlát
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helyettesítő okmány" valamint az „ és számlát helyettesítő okmányt" szövegrész, a (2)
bekezdésében az „ és számlát helyettesítő okmánynak", az „ és számlát helyettesítő okmány"
szövegrész, a (3) bekezdésében az „ és számlát helyettesítő okmány" szövegrész hatályát
veszti ."

Indokolás : Lásd a T/6921/46 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

43. Márfai Péter képviselő - kapcsolódva a Mezőgazdasági bizottság T/6921/21 .
számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 42. pontja) - a törvényjavaslat 67 .
§-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az adózás rendjéről szóló 2003 . évi
XCIL törvény I . sz. melléklet B . 3 . pont b) „nyújtott szolgáltatásról,	igénybe vett
szolgáltatásról, . . . (szolgáltatást igénybe vevő)	(szolgáltatást nyújtó)
szolgáltatásnyújtás" szövegrész hatályát veszti ."

Indokolás : Lásd a T/6921/45 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

44.

	

Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 67. §-át új (4)-(5)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(4) Az az adóalany, akinek (amelynek) az áfa-törvény 30 . & (2) bekezdés szerinti
választási joga e törvény hatálybalépésével nyílik meg, az adókötelezettségét érintő változás
bejelentését 2004. évre vonatkozóan e törvény hatálybalépésétől számított 15 napon belül
köteles teljesíteni .

(5) Az utazási iroda az áfa-törvény e törvénnyel megállapított 66 . & (7) bekezdése
szerinti adózás választását 2004 . évre vonatkozóan e törvény hatálybalépésétől számított 15
napon belül köteles az adóhatóságnak bejelenteni ."

Indokolás : Lásd a T/6921/35/2. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

45.

	

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 68 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását, valamint új (7) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja :

"68. § (1) Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik Magyarországnak az
Európai Unióhoz történő csatlakozását követően azon közösségi státusszal rendelkező, illetve
közösségi származó termékek szabadforgalomba bocsátása esetén, melyeket
Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően helyeztek aktív
feldolgozási eljárás, passzív feldolgozási eljárás, [vámraktározási eljárás,] ideiglenes
behozatal, vámfelügyelet melletti feldolgozás, árutovábbítási eljárás, vámszabadterületi
eljárás, vagy átmeneti megőrzés eljárások valamelyike alá .

(2) Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja a termék vámjogi sorsának
rendezéséről szóló határozat közlésének napja .

(3) Az adó alapját az áfa-törvény 27 . §-a alapján kell megállapítani .

(4) Az adó fizetésére kötelezett személy : a termék tulajdonosa, ennek hiányában,
illetve külföldi illetőségű, belföldön áfa alanyisággal nem rendelkező tulajdonos esetén a
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának időpontjáig hatályos
vámjogszabályok szerinti vámfizetésre kötelezett személy .

(5) Nem adóalany személy, szervezet és kizárólag adólevonásra nem jogosító
tevékenységet végző adóalany esetén az (1) bekezdés szerinti fizetendő adót a vámhatóság
állapítja meg és veti ki, egyéb, belföldön nyilvántartásba vett adóalany az (1) bekezdés
szerinti adófizetési kötelezettségét önadózással rendezi .

(6) E §-ban nem szabályozott kérdésekben az áfa-törvénynek a termékimportra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni .

(7) Azon közösségi státusszal rendelkező, illetve közösségi származó termékek
belföldön teliesített értékesítése esetén, melyeket Magyarországnak az Európai Unióhoz
történő csatlakozását megelőzően helyeztek vámraktározási eljárás alá, az adót a terméket
saiát nevében beszerző adóalany fizeti, ha a terméket értékesítő belföldön nyilvántartásba nem
vett adóalany ."

Indokolás : Lásd a T/6921/48 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért



- 30 -

46. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 69. §-ának a következő szerkezeti
és tartalmi módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 69 . § eredeti
szövege az (1) bekezdés jelölést kapja) :

"69. § (1) Az e törvénnyel megállapított, az áfa-törvénynek a Magyar Köztársaság
Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
hatályba lépésének napjától hatályos [A] 7/A. § (3) bekezdésének alkalmazásában 2003 . évre,
valamint 2004. január 1-től április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Közösség más
tagállamából történő beszerzés alatt azt a termékimportot kell érteni, amely olyan államból
érkezik, amely Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásának napján annak
tagállamát képezi .

(2) Az e törvénnyel megállapított, az áfa-törvény a Magyar Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba
lépésének napjától hatályos 14/A . § szerinti termékértékesítések esetében a 14/A . § (5)
bekezdésében meghatározott 35 000 euró értékhatárt 2004 . évre e törvény hatálybalépésére
tekintettel időarányosan kell figyelembe venni .

(3) Az adóalany az e törvénnyel megállapított, az áfa-törvény 55 .§ (1) bekezdésében
meghatározott különleges adózási mód választását 2004 . évben 2004. szeptember 1 . napjáig
köteles az adóhatóságnak bejelenteni ."

Indokolás : Lásd a T/6921/61 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

47. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 70. §-ának a következő
módosítását, valamint új (2)-(5) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító
javaslat elfogadása esetén a 70 . § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja) :

"70 . § U Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló
törvények módosításáról szóló 2003 . XCI. törvény (a továbbiakban: adómód tv .) 211 . § (2)
bekezdésének alkalmazásában a kiléptetéssel esik egy tekintet alá az engedélyezett címzett,
vagy a külföldi vámhatóság visszaigazolása arról, hogy a kiléptetés szándékával végleges
rendeltetéssel külföldre történő szállítás alatt álló termék, amelynek kiviteli ellenőrzése
megtörtént, de belföldről a vámhatóság által igazolt módon nem lépett ki, a rendeltetési
helyére megérkezett.

(2) Az adómód tv . 211 . ~-a (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7)Az áfa-törvény 2003 . december 31 . napján hatályos rendelkezései alapján az
olyan címzett vagy céltámogatásban részesülő adóalany, akinek (amelynek) adóalapot nem
képező államháztartási támogatásnak minősülő címzett vagy céltámogatásáról 2004.január 1 .
napját megelőzően, adólevonási jogának figyelembevételével született jóváhagyó döntés,
továbbá amelynek 2003 . április 25 . napjáig benyújtott címzett támogatási beruházási
koncepciója alapján a beruházás indításáról az Országgyűlés 2004 . évi új címzett
támogatásokról szóló törvényben az adólevonási jogának figyelembevételével dönt, a
beruházás rendeltetésszerű használatbavételének évét követő tizedik év utolsó napjáig
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kizárólag ezen beruházása és az ehhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági tevékenysége
tekintetében adókötelezettségét az áfa-törvény 2003. december 31 . napján hatályos
rendelkezései szerint teliesíti . Címzett vagy céltámogatásban részesülőnek az az adóalany
minősül, aki a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992 . évi
LXXXIX. törvény 2003 . december 31 . napján hatályos rendelkezései szerint címzett vagy
céltámogatásra jogosult ."

(3) Az adómód tv. 211 . ~-a (13) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép
azzal,hov e rendelkezés hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2004 . évi
költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003 . évi CXVI. törvény
126 . $-a hatályát veszti :

„(13)E törvény hatálybalépésével egyideiűleg az áfa-törvény 12 . ~-ának 1) pontig, 13 .
-a (1) bekezdésének 21 . pontjából "a lakóépülethez tartozó földrészlet, valamint az azon

létesített," szövegrész, a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános
forgalmi adó visszatérítési támogatásról szóló 45/2000 .(IV.7.) Korm. rendelet, a PHARE és
ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli
mentesítésének szabályairól szóló 51/2002 . (XII. 29 .) PM-MeHVM együttes rendelet a
hatályát veszti azzal, hogy a PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott
beszerzések és a 2004, január 1-jét megelőzően kiírt pályázatok nyertesei tekintetében,
valamint a könyvtári dokumentumok 2004. január 1 . napfát megelőző, beszerzései
tekintetében ezeket a rendelkezéseket még alkalmazni kell ."

(4) Az adómód tv . 211 . $-a a következő(16)-(19) bekezdésekkel egészül ki :

„(16) Az olyan adóalanynak, akinek (amelynek) mezőgazdasági támogatásra
vonatkozó igényiogosultsága 2004 . január 1 . napfát megelőzően kiadott hazai jogszabályok
alapján keletkezett, e támogatásra, függetlenül annak tényleges kiutalása időpontjától,-
kizárólag a levonható adó megállapítása tekintetében -az áfa-törvény 2003 . december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmaznia .

(17) Az Európai Uniós közvetlen kifizetések nemzeti támogatásból történő
kiegészítése (top-up) jogcímen támogatásban részesülő adóalanynak e támogatás(ai)ra-
kizáróla a levonható adó me álla ítása tekintetében - az áfa-törvén 2003 . december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmaznia .

(18) Az éves költségvetési törvényben szereplő, a központosított bevételből működő
támogatás jogcímén kifizetett támogatásban részesülő adóalanynak e támogatására - kizárólag
a levonható adó megálla ip~tása tekintetében-az áfa-törvény 2003 . december 31-én hatályos
rendelkezéseit kell alkalmaznia .

(19) A SAPARD és PHARE előcsatlakozási eszközökből támogatásban részesülő
adóalanynak, az e támogatás(ok)ból finanszírozott beszerzései/beruházásai tekintetében, -
kizárólag a levonható adó megállapítása során -az áfa-törvény 2003 . december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmaznia ."

(5) E $ rendelkezéseit, továbbá az áfa-törvénynek e törvénnyel megállapított 38 . §-
ának (6) bekezdését 2004. január 1-jétől kell alkalmazni ."
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A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz .
- a Mezőgazdasági biz .

Indokolás : Lásd a T/6921/55/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:

	

- Az Előterjesztő képviselője ewyetért

48.

	

A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1 . számú mellékletében az áfa-
törvény 9. számú melléklete B. pontjának a következő módosítását javasolja :

/1 . számú melléklet a 2004 . évi . . . törvényhez

„9 . számú melléklet az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvényhez/

"B. A 13 . § (1) bekezdés 27. pontjában foglaltaktól eltérően a Francia Köztársasággal,
a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kötött egyezmények és
szerződések tekintetében a Monacói [Nagyh]Hercegség és a Man-sziget ezen törvény
alkalmazásában nem minősülnek harmadik ország területének . A Monacói [NagyhJHercegség
területéről kiinduló, vagy oda irányuló ügyletek úgy kezelendőek, mintha azok a Francia
Köztársaság területéről indulnának ki, vagy oda irányulnának, a Man-sziget területéről
kiinduló, vagy oda irányuló ügyletek pedig úgy kezelendőek, mintha azok Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királyság területéről indulnának ki, vagy oda irányulnának ."

Indokolás : Lásd a T/6921/54 . számú módosító javaslat
indokolását .

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

49.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3 . számú mellékletének a
következő módosítását j avasolj a:

"3. számú melléklet a 2004 . évi . . . törvényhez

Azáfa-törvény 4. számú melléklete a következő 11 . résszel egészül ki, eayideiűleg az
eredeti 11. rész jelöléseIII.részre változik .

/4. számú melléklet az 1992 . évi LXXIVV számú törvényhez ./

„Il. rész

A mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs felár
mértéke
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Indokolás : Lásd a T/6921/62/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- Az Előterjesztő képviselője evetért

50.

	

Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva Font Sándor képviselő T/6921/13 .
számú módosító indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 43 . pontja) - a törvényjavaslat 3 .

Sor-
szá
m

Megnevezés

SZJ-szám A kom-
penzációs

felár
mértéke

a
szolgáltatás

i díj %-
ában

1 . talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés,
betakarítás, vetés és ültetés

SZJ 01 .41 .11 .0-
ból

7

2 . mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra SZJ 7
történő előkészítése, mint például mezőgazdasági 01 .41 .11 .0-ból,
termékek szárítása, tisztítása, aprítása, fertőtlenítése
és silózása

74 .70 .11 .0-ból

3 . mezőgazdasági termékek tárolása SZJ 63 .12-ből 7
4 . szarvasmarha gondozása, tenyésztése és hízlalása SZJ 01 .42.10.0-

ból
7

5 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy
halgazdasági vállalkozásokban alkalmazott

SZJ 71 .31 .10.0-
ból,

7

eszközök mezőgazdasági célokra történő bérbeadása 71 .34.10.1-ből,
01 .41 .11 .0-ból

6 . műszaki segítségnyújtás 7

7 . gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása,
növények és földek permetezése

SZJ 01 .41 .11 .0-
ból,

7

01 .41 .12 .0-ból
8 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző

berendezések üzemeltetése
SZJ 01 .41 .11 .0-

ból,
7

01 .41 .12.0-ból,
02 .02.10 .0-ból

9 . vízlecsapoló berendezések üzemeltetése 7

10 . fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és
erdőgazdálkodási szolgáltatások

SZJ 01 .41 .11 .0-
ból,

7""

01 .41 .12.0-ból,
02 .02.10.0-ból
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számú mellékletének a következő módosítását, valamint új 1. résszel történő kiegészítését
javasolja :

"3. számú melléklet a 2004. évi . . . törvényhez

4. számú melléklet az 1992 . évi LXX1V. törvényhez

I. rész :
A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár

mértéke

Vámtarifaszám A kom-
Sor- penzációs
szám Megnevezés felár mértéke

a felvásárlási
ár %-ában

NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAI

1 . Élő növény (beleértve azok gyökereit is), 0602 10 12
dugvány, oltvány stb . Zöldségpalánta 0602 20

ex 0602
2 . Burgonya 0701 12
3 . Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek 0702-től 0709-ig 12

és gumók (kivéve : hántolt és feles) szaporítóanyag ex 0713
zöldségfélékhez ex 1209

4 . Szőlő 080610 12
5 . Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és 0802 11-tő10802 12

dinnyefélék héja 50-ig
0807 11
0807 19
0808
0809
0810 10-től 0810
40-ig
ex 0810 90

6 . Hazai termesztésű fűszernövények 090420 25
0909
ex 0910

7 . Gabonafélék 1001-től 1007-ig 12
muhar, csumiz 1008 10

1008 20
1008 30
1008 90 10
ex 1008 90 90

8 . Különféle magvak, ipari és gyógynövények 1201 12

szaporítóanyag ipari növényekhez
1202
1204-től 1207-ig
ex 1209
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ex 1210
ex 1211 90
1212 91
1212 99 10
1213
ex 1401 90
1403 10

9. Dohány 240110 25
2401 20

10 . Len, kender 5301 10 25
5302 10

11 . Mákgubó ex 1211 90 98 99 12
12 . Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a ex 1214 12

pellet) szaporítóanyag takarmánynövényekhez ex 2308 00 40 00
ex 1209

ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK

L Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és 0101-től 0105-ig 12
más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, ex 0106
díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat
kivételével)

2 . Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, ex 0301 12
puhatestű és más gerinctelen víziállatok ex 0302

0306 29 10
ex 0307
0307 60
ex 0307 91

3 . Nyers tei ex 0401 12
4 . Friss tojás ex 0407 12
5 . Természetes méz 0409 12
6 . Másutt nem említett állati eredetű termékek ex 0511 12s

(háziállatok spermája, propolisz, méh eempő, ex 1301 90 90 99
virágpor, méhviasz, méhpem vel dúsított méz) ex 0410

ex 1212 99
ex 1521 90
ex 2106 90 98

7 . Állati szőr, toll 0502 25
0503
0505

8 . Allati vag növényi trá • a 3101 12
9. Nyers szőrme ex 4301 25
10 . Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó 5001 25
11 . Nyers gyapjú 5101 25

ERDEI MAGOK, CSEMETÉK

1 . Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa ex 0602 12
2 . Erdei fák és cserjék magja ex 1209 99 12
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„II. rész

A mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs felár
mértéke

Sor-
SZJ-szám A kom-

penzációs
szám Megnevezés felár mértéke

a szolgáltatási
díj %-ában

l . talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, SZJ 01 .41 .11 .0- [7] 15
betakarítás, vetés és ültetés ból

2 . mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra SZJ [7] 15
történő előkészítése, mint például mezőgazdasági 01 .41 .11 .0-ból,
termékek szárítása, tisztítása, aprítása, fertőtlenítése 74 .70.11 .0-ból
és silózása

3 . mezőgazdasági termékek tárolása SZJ 63 .12-ből [7] 15
4 . szarvasmarha gondozása, tenyésztése és hízlalása SZJ 01 .42.10.0- [7] 15

ból
5 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági SZJ 71 .31 .10.0- [7] 15

vállalkozásokban alkalmazott eszközök
mezőgazdasági célokra történő bérbeadása

ból,
71 .34 .10.1-ből,
01 .41 .11 .0-ból

6 . műszaki segítségnyújtás [7] 15

7 . gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, SZJ 01 .41 .11 .0- [7] 15
növények és földek permetezése ból,

01 .41 .12.0-ból
8 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző SZJ 01 .41 .11 .0- [7] 15

berendezések üzemeltetése ból,

KIZÁRÓLAG SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK
FELDOLGOZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÉLELMISZER-IPARI TERMÉKEK

1 . Feldolizozott tej és teitermékek ex 0401 12
0402-től 0406-ig

2 . Feldolizozott, tartósított saját előállítású zöldség, 0711 12
gyümölcs, savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék
h
paradicsomlé 0712

0811-tő10813-ig
ex 0814
2001
ex 2002
2003-tól 2009-ig

3 . Must és bor ex 2204 25
4 . Borseprő, borkő ex 2307 12
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Indokolás : Lásd a T/6921/37/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

51. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/6921/13 . számú módosító
indítványához (T/6921/31 . számú ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú
mellékletének a következő módosítását, valamint új I. résszel történő kiegészítését javasolja :

"3. számú melléklet a 2004. évi . . . törvényhez

I. rész :
A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár

mértéke

Vámtarifaszám A kom-
Sor- penzációs
szám Megnevezés felár mértéke

a felvásárlási
ár %-ában

NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAI

1 . Élő növény (beleértve azok gyökereit is), 0602 10 15
dugvány, oltvány stb . Zöldségpalánta 0602 20

ex 0602
2 . Burgonya 0701 15
3 . Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek 0702-től 0709-ig 15

és gumók (kivéve : hántolt és feles) szaporítóanyag ex 0713
zöldségfélékhez ex 1209

4 . Szőlő 080610 15
5 . Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és 0802 11-től 0802 15

dinnyefélék héja 50-ig
0807 11
0807 19
0808

01 .41 .12.0-ból,
02.02.10.0-ból

9 . vízlecsapoló berendezések üzemeltetése [7] 15

10. fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és SZJ 01 .41 .11 .0- [7115"
erdőgazdálkodási szolgáltatások ból,

01 .41 .12.0-ból,
02 .02 .10.0-ból
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0809
0810 10-től 0810
40ig
ex 0810 90

6 . Hazai termesztésű fűszernövények 0904 20 15
0909
ex 0910

7 . Gabonafélék 1001-től 1007-ig 15
muhar, csumiz 1008 10

1008 20
1008 30
1008 90 10
ex 1008 90 90

8 . Különféle magvak, ipari és gyógynövények 1201 15
1202

szaporítóanyajz ipari növényekhez 1204-től 1207-ig
ex 1209
ex 1210
ex 1211 90
1212 91
1212 99 10
1213
ex 1401 90
1403 10
2401 10
2401 20
5301 10
5302 10

9. Mákgubó ex 1211 90 98 99 15
10 . Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a ex 1214 15

pellet) szaporítóanyag takarmánynövényekhez ex 2308 00 40 00
ex 1209

ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK

1 . Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és 0101-től 0105-ig 15
más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, ex 0106
díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat
kivételével)

2 . Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, ex 0301 15
puhatestű és más gerinctelen víziállatok ex 0302

0306 29 10
ex 0307
0307 60
ex 0307 91

3. Nyers j ex 0401 15
4. Friss tojás ex 0407 15
5 . Természetes méz 0409 15
6 . Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, 0502 15

háziállatok spermája, propolisz, méhpempő, 0503
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„II. rész

A mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs felár
mértéke

Sor-
SZJ-szám A kom-

penzációs
szám Megnevezés felár mértéke

a szolgáltatási
díj %-ában

l . talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, SZJ 01 .41 .11 .0- [7] 15
betakarítás, vetés és ültetés ból

2 . mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra SZJ [7) 15
történő előkészítése, mint például mezőgazdasági 01 .41 .11 .0-ból,
termékek szárítása, tisztítása, aprítása, fertőtlenítése 74.70.11 .0-ból
és silózása

virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz 0505
ex 0511
ex 1301 90 90 99
ex 0410
ex 1212 99
ex 1521 90
ex 2106 90 98

7 . Állati vagy nővén

	

" , _ya 3101 15
8 . Nyers szőrme ex 4301 15
9 . Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó 5001 15
10 . Nyers gyapjú 5101 15

ERDEI MAGOK, CSEMETÉK

1 . Erdei fák és cserjék csemetéié, oltványa ex 0602 15
2 . Erdei fák és cserjék magja ex 1209 99 15

KIZÁRÓLAG SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK
FELDOLGOZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÉLELMISZER-IPARI TERMÉKEK

1 . Feldobozott tej és tejtermékek ex 0401 15
0402-tő10406-ig

2 . Feldobozott, tartósított saját előállítású zöldség, 0711 15
gyümölcs,

0712savanyúsé,Q, citrusfélék és dinnyefélék héja
paradicsomlé 0811-től 0813-ig

ex 0814
2001
ex 2002
2003-tól 2009-ig

3 . Must és bor ex 2204 15
4 . Borseprő, borkő ex 2307 15
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Indokolás : Lásd a T/6921/32 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támojzatja
- a Mezőgazdasági biz . nem támogatja

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

52.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 4. számú melléklettel
kiegészíteni javasolja :

"4. számú melléklet a 2004 . évi. . .törvényhez

/1. számú melléklet az 1992. évi LXXIVV törvényhez

I. rész

A15százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre/

Az áfa-törvény 1 . számú melléklete 1 . részének 4. pontig helyébe a következő
rendelkezés lép, eQyideiűleQ a következő 4/A . ponttal egészül ki :

3 . mezőgazdasági termékek tárolása SZJ 63 .12-ből [7] 15
4 . szarvasmarha gondozása, tenyésztése és hízlalása SZJ 01 .42.10.0-

ból
[7] 15

5 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági
vállalkozásokban alkalmazott eszközök

SZJ 71 .31 .10.0-
ból,

[7] 15

mezőgazdasági célokra történő bérbeadása 71 .34.10.1-ből,
01 .41 .11 .0-ból

6 . műszaki segítségnyújtás [7] 15

7 . gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása,
növények és földek permetezése

SZJ 01 .41 .11 .0-
ból,

[7] 15

01 .41 .12 .0-ból
8 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző

berendezések üzemeltetése
SZJ 01 .41 .11 .0-

ból,
[7] 15

01 .41 .12.0-ból,
02.02.10 .0-ból

9 . vízlecsapoló berendezések üzemeltetése [7] 15

10 . fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és
erdőgazdálkodási szolgáltatások

SZJ 01 .41 .11 .0-
ból,

[7] 15"

01 .41 .12.0-ból,
02.02.10.0-ból



A T/6921/31 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Idegenforgalmi
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

3.

	

egyharmada sem támogatja
8.

	

támogatja
9.

	

egyharmada sem támogatja
14 .

	

egyharmada sem támogatja
15 .

	

támogatja
28.

	

egyharmada sem támogatja
32.

	

egyharmada sem támogatja

A T/6921/31 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Költségvetési bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :
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Indokolás : Lásd a T/6921/56/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal .•

	

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

li .

Előterjesztő

nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet

sorszám Megnevezés vámtarifa-szám

4. Tejtermékek (kivéve anyatei), madártojás, ex 0401
természetes méz, másutt nem említett élelmezési célra 0402
alkalmas állati eredetű élelmiszer 0403

0404 10
0405-től 0410-

ig
4/A. Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen ex 0404

fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló 90"
imitátumokat, melyek általában tej és permeátum -
esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú
keverékéből állnak, és melyek minősége,
mennyiségi összetétele különbözik a természetes
tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a
természetes tejénél .)"

Pont Bizottság Előterjesztő

6 . támogatja egyetért
10 . támogatja egyetért
12 . támogat] a egyetért
16 . támogatja egyetért



Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2004 . február 26 .

Varga Mihály s.k.,

	

Puch László s.k.,
a Költségvetési

	

a Gazdasági bizottság elnöke
bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági

bizottság elnöke
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18 . támogati a egyetért
25 . támogatja egyetért
33 . támogatja egyetért
34 . támogatja egyetért
36 . támogatja egyetért
37 . támogatja egyetért
39 . támogatja egyetért
42 . támogatja egyetért
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