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

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 107. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészüljön ki:

„(5)Abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történ ő csatlakozásáról
szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját megelőzően kötött és
törvényben kihirdetett nemzetközi szerz ődés kifejezetten a termékek, szolgáltatások áráb a
(díjába) rendszerint belefoglalt közvetett adók alóli mentességéről vagy azok elengedéséről ,
visszatérítéséről rendelkezik, az előzőekben említett nemzetközi szerződésben meghatározott
jogosultat megilleti az (1) bekezdés szerinti adómentesség úgy, hogy annak alkalmazásában a
jogosultat

a) nemzetközi szervezet tisztviselőjének [(1) bekezdés b) pontjai kell tekinteni, ha az
illető természetes személy;

b) nemzetközi szervezetnek kell tekinteni, ha az az a) pont alá nem tartozó személy ,
szervezet .”

Indokolás :
Magyarország az Európai Unióhoz történ ő csatlakozását megel őzően kötött olyan törvénnye l
kihirdetett nemzetközi egyezményeket, amelyekben általános forgalmi adó alóli mentessége t
biztosított . Vannak köztük olyan adó alóli mentességet kimondó egyezmények, amelyeke t
egyébként a hozzáadottérték adóra vonatkozó irányelv nem ismer .



Azonban az Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXXII . törvény 45.* (1) bekezdése
értelmében, ha az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a nemzetközi szerz ődést kihirdető
jogszabállyal azonos vagy annál alacsonyabb szint ű jogszabály, illetőleg az állami irányítás
egyéb jogi eszköze a nemzetközi szerződésbe ütközik, akkor a nemzetközi szerződéssel
ellentétes jogszabályt, illetőleg állami irányítás egyéb jogi eszközét teljesen vagy részbe n
megsemmisíti . Erre tekintettel indokolt, hogy azon törvénnyel kihirdetett nemzetköz i
egyezményekben, szerződésekben foglalt általános forgalmi adó alóli mentesség, melyeke t
Magyarország az Európai Unióhoz történ ő csatlakozása el őtt kötött és változatlanul érvényben
vannak, továbbra is alkalmazzuk . A bizottsági módosító javaslat ezt rendezné .

Budapest, 2007 . október '! " .
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