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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Bizottsági módosító javaslat
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az általános
forgalmi adóról szóló T/3893 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat a következ ő új 264. §-sal egészüljön ki, egyidej ű leg az ezt követő §-ok
számozása értelemszerűen módosuljon :

„264.§ (1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII . törvény (a továbbiakban:
Nkat.) 5 . §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :
„(3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, amelyeknek a járulék
fizetésére kötelezett személy által történ ő értékesítése az általános forgalmi adóról szóló
törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) rendelkezései szerint termék Közösségen belül i
értékesítése vagy termék Közösség területén kívülre történ ő értékesítése jogcímen mentes az
általános forgalmi adó alól . Nem kell kulturális járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem ,
amelyek az áfa törvény alkalmazásában nem belföldön min ősülnek teljesítettnek .”

(2) Az Nkat. 5 . §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :
„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az árbevétel t
csökkenti azon – e törvény szerint járulékköteles – terméknek az értékesítésébő l származó
bevétel, amelynek a vevő általi – változatlan formában történő – továbbértékesítése az áfa-
törvény rendelkezései szerint termék Közösségen belüli értékesítése vagy termék Közössé g
területén kívülre történő értékesítése jogcímen mentes az általános forgalmi adó alól .”

(3) Az Nkat. 9/A. §-ának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :



„4. importáló:az a természetes személy, jogi személy vagyaPtk. 685. § c) pontja szerinti
gazdálkodó szervezet, aki (amely) először szerez jogot arra, hogy az importált termék vagy
szolgáltatás felett rendelkezzen, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás belföldi fióktelepét
is, ilyen személy hiányában pedig az, aki (amely) az adófizetési kötelezettség keletkezéséne k
időpontjában az importált terméket birtokolja;”

Indokolás:

Az újrakodifikált áfa-törvényrő l szóló T/3893. számú törvényjavaslat annak Országgyűlés
általi elfogadása esetén – hatályon kívül helyezi a jelenlegi áfa-törvényt . Ebbő l kifolyólag
2008 . január 1-jétő l az Nkat .-ban szereplő jogszabályi hivatkozások tévesek lesznek, aminek a
következtében az Nkat . érintett rendelkezéseinek az alkalmazhatósága kérdésessé válik . Erre
tekintettel szükséges módosítani az Nkat . érintett jogszabályhelyeit .

Budapest, 2007. október
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