
T/3893/87. szám 

 
   Az Országgyűlés 

 
Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottságának 
Egészségügyi 
bizottságának  

 
 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

 
 

Kulturális és sajtó 
bizottságának  

Mezőgazdasági bizottságának 

 
 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának  

Sport- és turisztikai 
bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

az általános forgalmi adóról szóló T/3893. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/3893/59. sz. ajánlással.) 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban: 

Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi bizottsága, 

Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság), Környezetvédelmi 

bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági 

bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati 

bizottság), a Sport- és turisztikai bizottsága (továbbiakban: Sport bizottság), valamint - nem 

kijelölt bizottságként - az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága 
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(továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta az általános forgalmi adóról szóló, 

T/3893. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/3893/58., 61-

86. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 A Sport bizottság 2007. október 31-i ülésén tárgyalja a módosító indítványokat. 
 
 Az Önkormányzati, a Kulturális , az Egészségügyi, a Környezetvédelmi, valamint 
az Emberi jogi bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem érkezett. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
adó.: általános forgalmi adó 
Eva: az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény 
Jöt.: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek különös szabályairól szóló törvény 
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
Szöv. tv.: a szövetkezetekről szóló törvény 
Art. : az adózás rendjéről szóló törvény 
Ártv. : az árak megállapításáról szóló törvény 
Tpvt. : a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 
 1996. évi LVII. törvény 
Vám tv.: a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény 
Kkv. : a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
Áfa tv.: az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 
Nkat.: a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 
 
 

I.  
 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A csoportos adóalanyiság az állami adóhatóság engedélyével jön létre, 
valamennyi leendő tag erre irányuló közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelmére. Nem 
kérelmezheti a csoportos adóalanyiságot az az adóalany, aki (amely) valamely más csoportos 
adóalanyiságban már tagként részt vesz, vagy valamely más csoportos adóalanyiság 
létrehozatalára irányuló kérelmét már benyújtotta és annak elbírálása jogerősen még nem 
zárult le. Abban az esetben, ha van olyan adóalany, akire (amelyre) teljesülnek az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek, de nem kíván a csoportos adóalanyiságban tagként 
részt venni (e § alkalmazásában a továbbiakban: kívül maradó adóalany), a kérelemnek 
tartalmaznia kell még a kívül maradó adóalany hozzájáruló nyilatkozatát a csoportos 
adóalanyiság létrehozatalára. A kérelemnek, illetőleg kívül maradó adóalany esetében a 
hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá: 
 
 a) a tagok által kijelölt képviselőt és a képviselő feltétlen beleegyező nyilatkozatát a 
képviselet vállalására; továbbá 
 
 b) tagonként külön-külön: 
  ba) a tag nevét, címét és adószámát; 
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  bb) az (1) bekezdésben említett jogállás fennállásának igazolását; 
  bc) a nyilvántartási rendszer bemutatását, amely alkalmas a (2) bekezdésben 
említett belső és külső kapcsolatok egyértelmű, megbízható és maradéktalan elkülönítésére; 
  bd) kötelezettségvállalást a[z] (6) bekezdés teljesítésére; 
 
 c) kívül maradó adóalany esetében: 
  ca) az adóalany nevét, címét és adószámát; 
  cb) az (1) bekezdésben említett jogállás fennállásának igazolását; 
  cc) kötelezettségvállalást a (7) bekezdés teljesítésére." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/74/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

2.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. § (8) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(8) A kívül maradó adóalany, illetőleg a csoportos adóalanyiság időszakában 
létrejövő olyan adóalany, akire (amelyre) az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 
teljesülnek (e § alkalmazásában a továbbiakban: csatlakozó új adóalany) dönthet úgy is, hogy 
tagként csatlakozni [kíván]  szándékozik a csoportos adóalanyisághoz. A csoportos 
adóalanyisághoz történő csatlakozás az állami adóhatóság engedélyével jön létre, a kívül 
maradó, illetőleg a csatlakozó új adóalany erre irányuló kifejezett írásos kérelmére. A 
kérelemnek tartalmaznia kell még a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tagnak 
a közös, kifejezett és egybehangzó beleegyező nyilatkozatát a kívül maradó, illetőleg a 
csatlakozó új adóalany csatlakozás[i] áról [szándékáról]. A kérelemnek tartalmaznia kell 
továbbá:  
 
 a) a kívül maradó adóalany esetében a (3) bekezdés bc) és bd) alpontjában,  
 
 b) a csatlakozó új adóalany esetében pedig a (3) bekezdés b) pontjában  
 
meghatározott feltételek teljesítését." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/74/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

3.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. §-át új (10) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(10) A csoportos adóalanyiságban részt vevő tag dönthet úgy is, hogy a csoportos 
adóalanyiságból kiválni szándékozik. A csoportos adóalanyiságból történő kiválás az állami 
adóhatóság engedélyével jön létre, a kiválni szándékozó tag erre irányuló kifejezett írásos 
kérelmére. A kérelemnek tartalmaznia kell még a csoportos adóalanyiságban részt vevő 
valamennyi többi tagnak a közös, kifejezett és egybehangzó beleegyező nyilatkozatát a tag 
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kiválásáról. A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a kiválni szándékozó tag 
kötelezettségvállalását arra, hogy a kiválás jogerőre emelkedésének napjától kívül maradó 
adóalanyként teljesíti a (3) bekezdés cc) alpontjában meghatározott feltételt." 
 

T/3893/74/3-6. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 3., 4., 5., 8. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/74/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

4.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. § (10) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(10) A csoportos adóalanyiság az állami adóhatósági engedély visszavonásával szűnik 
meg. Az engedélyt az állami adóhatóság visszavonja, ha / 
 
 "a) azt a csoportos adóalanyiságban részt vevő bármely tag – ide nem értve a (10) 
bekezdésben meghatározott kiválási kérelmet – kéri;" 
 

T/3893/74/3-6. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 3., 4., 5., 8. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/74/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

5.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. § (11) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(11) A [(10)] (11) bekezdésben említett állami adóhatósági engedély visszavonásának 
jogerőre emelkedésének napjával, mint [forduló nappal]  fordulónappal a csoportos 
adóalanyiságban részt vevő valamennyi tag együttesen köteles úgy eleget tenni az e törvény 
szerinti kötelezettségének, mintha jogutódlással szűnne meg, kivéve azt az esetet, ha a 
csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tag jogutód nélkül szűnik meg." 
 

T/3893/74/3-6. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 3., 4., 5., 8. 
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Indokolás: Lásd a T/3893/74/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

6.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdés c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdéshez fűződő joghatás nem áll be, ha/ 
 
 "c) a termék vasúti-, vízi- vagy légiközlekedési eszközön történő értékesítésére a 33. 
§-ban említett feltételek teljesülnek;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

7.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdés e) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdéshez fűződő joghatás nem áll be, ha/ 
 
 "e) a termék értékesítése a 89., 98-104. [, 103., 104.] és 107-109. §-ok szerint 
történik;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/78/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

8.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdés f) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A (2) bekezdésben említett jogutódlással történő megszűnés a következő eseteket 
foglalja magában:/ 
 
 "f) a 8. § (5), (9) és [(11)] (12) bekezdéseiben említett eseteket." 
 

T/3893/74/3-6. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 3., 4., 5., 8. 
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Indokolás: Lásd a T/3893/74/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

9.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "46. § (1) Az e §-ban meghatározott szolgáltatások nyújtásánál a teljesítés helye az a 
hely, ahol [a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú 
letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, 
feltéve, hogy] ezzel összefüggésben [a szolgáltatás] 
 
 a) a szolgáltatást igénybevevő[je olyan] adóalany[, aki (amely) más államban 
telepedett le] gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig, ahol 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy ez más államban van, mint 
[ahol]amely államban a szolgáltatást nyújtó[ja] adóalany telepedett le gazdasági céllal, 
gazdasági célú letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye 
van;  
 
 b) a szolgáltatás igénybevevője [a Közösség területén kívül] letelepedett, [le 
gazdasági céllal, gazdasági célú] letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye van, feltéve, hogy ez a Közösség területén kívül van." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/80/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

10.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 47-48. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "47. § Abban az esetben, ha a 46. § (2) bekezdésének k) pontjában említett szolgáltatás 
igénybevevője olyan [nem-adóalany] nem adóalany, aki (amely) a Közösség valamely 
tagállamában telepedett le, letelepedés hiányában pedig [vagy ott] lakóhelye[,]  vagy szokásos 
tartózkodási helye van a Közösség valamely tagállamában, és az előzőekben említett 
szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági céllal a Közösség területén kívül telepedett le, 
gazdasági célú letelepedés hiányában pedig [a] lakóhelye vagy [a] szokásos tartózkodási 
helye van a Közösség területén kívül, a 46. § (2) bekezdésének k) pontjában említett 
szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye a Közösség azon tagállama, ahol a szolgáltatást 
igénybevevő [nem-adóalany] nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig,[vagy] 
ahol lakóhelye[,]  vagy szokásos tartózkodási helye van.  
 
 48. § Abban az esetben, ha a 46. § (2) bekezdésének i) és j) pontjában említett 
szolgáltatás igénybevevője olyan [nem-adóalany] nem adóalany, aki (amely) a Közösség 
valamely tagállamában telepedett le, letelepedés hiányában pedig [vagy ott ]lakóhelye[,]  vagy 
szokásos tartózkodási helye van a Közösség valamely tagállamában, és az előzőekben említett 
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szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági céllal a Közösség területén kívül telepedett le, 
gazdasági célú letelepedés hiányában pedig [a] lakóhelye vagy [a] szokásos tartózkodási 
helye van a Közösség területén kívül, a 46. § (2) bekezdésének i) és j) pontjában említett 
szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye a Közösség azon tagállama, ahol a szolgáltatást 
igénybevevő [nem-adóalany] nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig,[vagy] 
ahol lakóhelye[,]  vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy a tényleges 
igénybevétel vagy egyébként a vagyoni előny szerzése a Közösség e tagállamában van." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/80/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

11.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 49. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "49. § Külön jogszabály rendelkezhet úgy is, hogy a 46. § (2) bekezdésében [nek a)-j) 
pontjaiban] , illetőleg a 46. § (3) bekezdésében [– ide nem értve a közvetítői szolgáltatás 
nyújtását, ha a közvetített szolgáltatás a 46. § (2) bekezdésének k) pontja alá tartozik –] 
felsorolt szolgáltatások, valamint a közlekedési eszközök bérbeadása esetében a teljesítés 
helye  
 
 a) belföld legyen, amennyiben e törvény rendelkezései szerint a teljesítés helye a 
Közösség területén kívül esne, de a tényleges igénybevétel vagy egyébként a vagyoni előny 
szerzése belföldön van, illetőleg 
 
 b) a Közösség területén kívül legyen, amennyiben e törvény rendelkezései szerint a 
teljesítés helye belföldre esne, de a tényleges igénybevétel vagy egyébként a vagyoni előny 
szerzése a Közösség területén kívül van, 
 
 feltéve, hogy a külön jogszabályi rendelkezéssel a kettős adóztatás, illetőleg a nem 
adóztatás elkerülhető. E rendelkezés azonban nem alkalmazandó a 46. § (2) bekezdésének k) 
pontja alá tartozó szolgáltatásokra, ha ezeket nem adóalany részére nyújtják, továbbá e 
szolgáltatások közvetítésére." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/78/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

12.   Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3893/47. számú módosító 
indítványhoz (T/3893/59. számú ajánlás 15. és 47. pontja) - a törvényjavaslatot új 57. §-sal 
kiegészíteni javasolja: 
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 "57. § Az adófizetési kötelezettség a kis- és középvállalkozások által végzett 
termékértékesítésnél, illetve szolgáltatásnyújtásnál az ellenérték átvételének (jóváírásának) – 
ideértve a részletekben történő átvételt (jóváírást) is – időpontjában keletkezik." 
 

T/3893/63/1-2. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 12. és 44. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/63/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

13.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 58. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "58. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek 
részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az 
ellenérték megtérítésének esedékessége [is], amelyre az adott részlet vagy elszámolás 
vonatkozik." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

14.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 78. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Abban az esetben, ha az adó alapjának utólagos csökkenése a korábban fizetendő 
adóként megállapított és bevallott adót is csökkenti, a kötelezett jogosult azt, mint a 131. § (1) 
bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételt legkorábban abban az 
adómegállapítási időszakban [adó-megállapítási időszakban jogosult azt – mint a 131. § 
(1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételt –] figyelembe venni, 
amelyben 
 
 a) az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult 
személyes rendelkezésére áll; 
 
 b) a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti, az előleget visszafizeti, vagy a 
betétdíjat visszatéríti az a) pont alá nem tartozó esetekben." 
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T/3893/76/1-2. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 14., 21. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/76/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

15.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 80. § (2) bekezdésének a következő 
szerkezeti és tartalmi módosítását, valamint új (3)-(5) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 "(2) Az alkalmazandó árfolyam az az utolsó, az (1) bekezdésben meghatározott 
időpontban érvényes, az adott külföldi pénznem valamely egységének forintban kifejezett 
[eladási] ára, amelyet  
 
 a) belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként 
jegyez[. Abban az esetben, ha az adott külföldi pénznemnek ilyen jegyzése nincs, a 
forintra történ ő átszámításhoz a külföldi pénznem valamely egységének euróban 
kifejezett értékét kell alapul venni, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
MNB) az (1) bekezdésben meghatározott időpontot megelőző naptári negyedévre 
vonatkozóan tesz közzé.]; vagy 
 
 b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalosan közzé tesz, feltéve, 
hogy a forintra történő átszámításra kötelezett (e § alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett) 
így dönt, és erről a döntéséről az állami adóhatóságnak előzetes bejelentést tesz. 
 
 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti választási jog úgy gyakorolható, hogy az 
valamennyi olyan termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra és termék Közösségen belüli 
beszerzésre kiterjed, amely esetében az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett. 
 
 (4) Az a kötelezett, aki (amely) élt a (2) bekezdés b) pontjában említett választási 
jogával, attól a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el. 
 
 (5) Abban az esetben, ha az adott külföldi pénznemnek nincs – a (2) bekezdés a) 
pontja szerint – jegyzése, a forintra történő átszámításhoz a külföldi pénznem valamely 
egységének euróban kifejezett értékét kell alapul venni, amelyet az MNB az (1) bekezdésben 
meghatározott időpontot megelőző naptári negyedévre vonatkozóan tesz közzé." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

16.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 85. § (4) bekezdés c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
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 /(4) E § alkalmazásában közszolgáltató:/ 
 
 "c) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény szerint 
[elismertként bejegyzett vagy] nyilvántartásba vett egyház – ideértve az egyház önálló 
képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységét is, ha alapszabálya így rendelkezik – és az 
egyházak szövetsége az alapszabályban megjelölt tevékenységük tekintetében, továbbá az 
általuk működtetett (fenntartott) intézmény az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt 
tevékenysége tekintetében;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

17.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 86. § (1) bekezdés a)-g) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /86. § (1) Mentes az adó alól:/ 
 
 "a) a biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtása, ideértve a biztosítási alkusz és 
közvetítő által – ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtást is, továbbá az 
életbiztosítási és a nem életbiztosítási ág elkülönült művelésére tevékenységi engedéllyel 
rendelkező, ugyanazon személyek, szervezetek többségi tulajdonában álló felek egymás 
közötti olyan szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül szükséges az egyik fél biztosítási, 
viszontbiztosítási szolgáltatásának nyújtásához, és az ellenérték, amelyet a másik fél kap vagy 
kapnia kell, nem több annál, mint a nála ezzel összefüggésben igazoltan felmerült költség; 
 
 b) a hitel-, pénzkölcsön és egyéb, ilyen jogviszonyt megtestesítő szolgáltatás (e § 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: hitel) nyújtása és közvetítése, valamint ezek [a 
nyújtott hitel]  hitelező általi kezelése; 
 
 c) a hitel nyújtásához kapcsolódó vagy egyéb biztosítéki célú kötelezettség vállalása 
[személyi, dologi biztosíték] és [garancia adása,] közvetítése, valamint ezek [a 
hitelgarancia] hitelező általi kezelése; 
 
 d) a folyó-, [és] betét-[számlával,] és ügyfélszámlával, fizetéssel, átutalással, csekk-, 
egyéb pénzköveteléssel és pénzügyi eszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek 
[azok] közvetítését is, kivéve magát a követelés (kinnlevőség) behajtását; 
 
 e) a magyar és külföldi törvényes fizetőeszközzel [– így különösen az érmével és a 
bankjeggyel –] kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek [azok] közvetítését is, de ide 
nem értve az aranyból, ezüstből vagy más fémből készített érmekollekciót és [, valamint]  a 
bankjegykollekciót, illetőleg ezek darabját, amelyeket [amelyet] szokásosan törvényes 
fizetőeszközként nem használnak, vagy amelyeknek [amelynek] egyébként numizmatikai 
értéke van; 
 
 f) a jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben [hitelezői, 
valamint gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pontja]] tulajdonosi (tagsági) jogviszonyt 
megtestesítő [kifejező] vagyoni értékű jog átengedése és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás 
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nyújtása, ideértve ezek [azok] közvetítését is, de ide nem értve az ilyen jogviszonyt 
megtestesítő, materializált értékpapír kezelését és őrzését;  
 
 g) a befektetési alap és a kockázati tőkealap kezelése, valamint a 
magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett vagyonkezelés;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/83/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

18.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 87. § b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /87. § Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha / 
 
 "b) az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 
124. és 125. § szerint nem vonható le." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/78/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

19.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 95. § (4) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) Mentesül az adóbiztosíték nyújtása alól az az importáló, aki (amely)/ 
 
 "b) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: Vámrendelet) végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 
2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: Vámvégrehajtási-rendelet) 14a. cikk (1) 
bekezdésének a) vagy c) pontjában meghatározott vámjogi egyszerűsítésekre vonatkozó 
engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

20.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 98. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az (1) bekezdés b) pontja – a 99. és 100. §-ban meghatározott eltéréssel – abban 
az esetben alkalmazható, ha ezzel összefüggésben a beszerző [gazdasági céllal belföldön] 
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nem telepedett le belföldön, [gazdasági célú] letelepedés hiányában pedig, ha lakóhelye vagy 
szokásos tartózkodási helye nincs belföldön." 
 

T/3893/80/3-4. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 20., 22. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/80/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

21.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 99. § (9) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(9) Abban az esetben, ha a (4) bekezdés b) pontja szerint adó felszámítása történt, és 
azt a termék értékesítője korábban fizetendő adóként megállapította és bevallotta, jogosult 
arra, hogy legkorábban abban az [adó-megállapítási] adómegállapítási időszakban, amelyben 
a külföldi utas részére az adó visszatérítése megtörtént, csökkentse a 131. § (1) bekezdése 
szerint megállapított fizetendő adót a visszatérített adó összegével, feltéve, hogy ezt az 
összeget nyilvántartásában elkülönítetten mutatja ki." 
 

T/3893/76/1-2. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 14., 21. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/76/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

22.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 101. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az (1) bekezdés b) pontja abban az esetben alkalmazható, ha ezzel 
összefüggésben a szolgáltatás igénybevevője [gazdasági céllal belföldön] nem telepedett le 
belföldön, [gazdasági célú] letelepedés hiányában pedig, ha lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye nincs belföldön." 
 

T/3893/80/3-4. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 20., 22. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/80/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
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23.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 107. §-át új (5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(5) Abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját 
megelőzően kötött és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés kifejezetten a termékek, 
szolgáltatások árába (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) pontja] kell tekinteni, ha az 
illető természetes személy; 
 
 b) nemzetközi szervezetnek kell tekinteni, ha az az a) pont alá nem tartozó személy, 
szervezet." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/81. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

24.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 112. § (1) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /112. § (1) Mentes az adó alól:/ 
 
 "b) a 24. § (2) bekezdése szerint importált termék értékesítése abban az esetben, ha az 
a termék belső közösségi árutovábbítási eljárás [hatálya] 
hatálya alatti állására nincs befolyással." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/66/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

25.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 113. § (2) bekezdését új a) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(2) Adóraktározási eljárás hatálya alá nem vonható az a termék, 
 
 a) amely a Vámrendelet 4. cikkének 7. pontja értelmében nem minősül közösségi 
árunak, illetőleg 
 
 b) amelyet közvetlenül kiskereskedelmi forgalomba helyezés céljára szánnak." 
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T/3893/66/2-3. sz. 

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 
összefüggnek: 25., 26. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/66/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

26.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 114. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "114. § A 113. § (2) bekezdésé[től]nek b) pontjától eltérően adóraktározási eljárás 
hatálya alá vonható a termék abban az esetben, ha annak értékesítése, Közösségen belüli 
beszerzése olyan adóalany részére történik, aki (amely) a terméket igazoltan abból a célból 
szerzi be, hogy az a Közösség területén kívüli területre történő repülés során a légiközlekedési 
eszköz fedélzetén tartózkodó utas ellátását szolgálja." 
 

T/3893/66/2-3. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 25., 26. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/66/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

27.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 117. § b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /117. § Abban az esetben, ha / 
 
 "b) a terméknek a 111. § (1) bekezdésének c) pontjában, a 112. § (1) bekezdésében [, a 
113. § (1) bekezdésében] említett eljárások hatálya alóli kikerülésével  
annak importja történik az 54. § értelmében, és egyúttal annak értékesítése, illetőleg 
Közösségen belüli beszerzése is történik, a termék értékesítése, illetőleg Közösségen belüli 
beszerzése mentes az adó alól." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/66/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

28.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 118. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
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 "118. § E cím alkalmazásában a 111. § (3) bekezdésében, a 112. § (2) bekezdésében és 
a 116. §-ban említett termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás különösen a termék 
fuvarozása, a termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások, valamint a 42. § 
(1) bekezdésének c) és d) pontja alá tartozó szolgáltatások." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/66/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

29.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 121. § b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /121. § Az előzetesen felszámított adó levonásának joga megilleti az adóalanyt akkor 
is, ha a terméket, szolgáltatást / 
 
 "b) a 89.[,] és 92.§, a 93. § (2) bekezdése, valamint a 98-[113]117. §-ok [, a 113. § (1) 
bekezdése, valamint a 115-117. §-ok] szerint adómentes termékértékesítése, 
szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/78/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

30.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 124. § (2) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le továbbá:/ 
 
 "a) [a személygépkocsi] az (1) bekezdés d)-g) pontjaiban említett termékek 
bérbevételét," 
 
 /terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka./ 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

31.   Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3893/51. számú módosító 
indítványhoz (T/3893/59. számú ajánlás 25. és 55. pontja) - a törvényjavaslat 135. § (2) 
bekezdés befejező szövegének a következő módosítását javasolja: 
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 "(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam figyelembevételével, annak a naptári 
évnek az utolsó adó-megállapítási időszakában, amelybe rendre 11 hónap elteltével a 
tizenkettedik hónap esik, az adóalany köteles a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított 
adó összegének 
 
 a) ingó esetében 1/5 részére, 
 
 b) ingatlan esetében pedig 1/20 részére 
 
vonatkozóan utólagos kiigazítást elvégezni, feltéve, hogy a levonható előzetesen felszámított 
adó összegét meghatározó [tényezőkben] levonási hányadban változás következik be a tárgyi 
eszköz rendeltetésszerű használatbavételének időpontjához képest, és a [számítás 
eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve] változás eléri, 
vagy meghaladja a [10.000 forintnak megfelelő pénzösszeget] 6%-ot." 
 

T/3893/62/1-2. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 31. és 63. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/62/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

32.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 167. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

/Nyugta-kibocsátási kötelezettség alóli mentesülés/ 
 
 "167. § Mentesül a [nyugta-kibocsátási] nyugtakibocsátási kötelezettség alól az 
adóalany abban az esetben, ha 
 
 a) sajtóterméket értékesít; 
 
 b) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolásos játékot 
szervez, és a nyerésre jogosító érvényes befizetést sorsjegy tanúsítja; 
 
 [b)]  c) kezelőszemélyzet nélküli [automata-berendezés] automataberendezés útján 
teljesíti termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
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33.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 169. § d) pontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 
 /169. § A számla kötelező adattartalma a következő:/ 
 
 "d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, 
mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy 
amely alatt a [29. és] 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

34.   Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3893/54. számú módosító 
indítványhoz (T/3893/59. számú ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslatot új 186. §-sal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "186. § Ha az elszámolandó adó előjele pozitív, az elszámolandó adót az adóalany 
csökkentheti – legfeljebb annak összegéig – azon értékesítésekre jutó adóval, amelyeknek 
adóval növelt ellenértékét az adóalany a bevallás benyújtására előírt időpontig nem kapta 
meg, és azt kötelezettség mérséklése útján sem egyenlítették ki felé. E bekezdés 
alkalmazásában megfizetettnek minősül a kedvezményezett részére történő 
termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak azon része, amelynek ellenértékét kizárólag 
szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt tartják vissza. Megfizetettnek minősül 
továbbá az a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás is, amelynek vonatkozásában az 
adófizetési kötelezettséget benyújtó adóalany – a terméket vásárló, illetve a szolgáltatást 
igénybevevő adóalannyal szembeni – követelése megszűnik. A pozitív elszámolandó adónak 
előzőek szerint csökkenthető részét az adóalany a következő időszakban mint a fizetendő adót 
növelő tételt köteles figyelembe venni. Az elszámolandó adót, az előzőek szerint csökkentett 
összeggel, az adóalany köteles az adóhatóságnak megfizetni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

35.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 188. § (3) bekezdését új b) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /(3) Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó 
be:/ 
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 "b) az aa) alpont alá nem tartozó új közlekedési eszköz 89.§ (1) és (2) bekezdés 
szerinti értékesítése," 
 
 /fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték./ 
 

T/3893/68/1-3. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 35., 36., 37. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/68/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

36.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 193. § (1) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /193. § (1) Az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi 
adómentes minőségében / 
 
 "a) a 188. § (3) bekezdésének a)-[c)]d) pontjaiban meghatározott esetekben;" 
 

T/3893/68/1-3. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 35., 36., 37. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/68/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

37.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 195. § (2) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdéstől eltérően: / 
 
 "b) a 188. § (3) bekezdésének b)-d) [és c)] pontjai és " 
 
 /szerinti termékértékesítése esetében az adóalany jogosult az alanyi adómentesség 
időszakában keletkezett, az a)-c) pontokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó 
levonására./ 
 

T/3893/68/1-3. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 35., 36., 37. 
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Indokolás: Lásd a T/3893/68/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

38.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat XVIII. Fejezete címének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"Belföldön nem letelepedett adóalany [A]adó-visszatéríttetési joga" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/80/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

39.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 246. § (1) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /246. § (1) A belföldön nem letelepedett adóalanyt az adó-visszatéríttetési jog abban a 
mértékben illeti meg, amilyen mértékben belföldön beszerzett, importált terméket, illetőleg 
belföldön igénybe vett szolgáltatást / 
 
 "b) a 139-[141]142. §-okban meghatározott termékértékesítésekhez, 
szolgáltatásnyújtásokhoz használják, egyéb módon hasznosítják, feltéve, hogy az ott 
meghatározottak szerint a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre 
kötelezett." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/78/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

40.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 257. §-sal és azt megelőző 
címmel kiegészíteni javasolja: 
 

"Egyes adókötelezettségek alóli mentesülés 
 
 257. § (1) Az adót önadózással megállapító, a (2) bekezdésben meghatározott 
adófizetésre kötelezett, akinek (amelynek) az adott adómegállapítási időszakban nincs olyan 
önadózással megállapítandó fizetendő adója, amelyről ellenkező esetben az állami 
adóhatóságnak bevallást kell tennie, és adólevonásra nem jogosult vagy adólevonásra jogosult 
ugyan, de ugyanezen adómegállapítási időszakban adólevonási jogot nem gyakorol, mentesül 
az adott adómegállapítási időszakra vonatkozóan az Art. szerinti bevallástételi kötelezettség 
alól. 
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 (2) A bevallástételi kötelezettség alól a következők mentesülnek: 
 
 a) az az adóalany, aki (amely) kizárólag a 85. § (1) bekezdése, 86. § (1) bekezdése 
vagy 87. §-a szerint adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végez; 
 
 b) az az adóalany, aki (amely) ilyen minőségében 
 
 ba) alanyi adómentességben részesül; 
 
 bb) mezőgazdasági tevékenységet folytatóként jár el." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

41.    A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 257. § (3) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) E törvény alkalmazásában az „adószám” kifejezés / 
 
 "a) a Magyar Köztársaság esetében a belföldön adófizetésre kötelezettként 
nyilvántartásba vett egyedi azonosítására szolgáló, az Art.-ben meghatározott adószámot 
(közösségi adószámot), [vagy adóazonosító jelet, illetőleg közösségi adószámot] 
csoportazonosító számot jelenti;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

42.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 258. § 16. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /258. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "16. pénzügyi eszköz: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározott 
pénzügyi eszköz, kivéve azt a pénzügyi eszközt, amelynek megszerzése egyúttal az abban 
megjelölt termék tulajdonjogának megszerzését is jelenti [amely fizikai leszállítással 
teljesíthető];" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/83/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
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43.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 258. § 18. pontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 
 /258. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "18. sorozat jelleg: [különösen,] ha 2 naptári éven belül negyedik vagy további építési 
telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlant értékesítenek, 
valamint a rá következő 3 naptári éven belül további építési telket (telekrészt) és/vagy 
beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlant értékesítenek azzal, hogy ha olyan építési 
telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlant értékesítenek, 
 
 a) amely tulajdon kisajátításának tárgyát képezi, vagy  
 
 b) amelynek szerzése az értékesítőnél – az illetékekről szóló törvény alapján – öröklési 
illeték tárgyát képezte, 
 
az az előzőekben említett darabszámba beleszámít ugyan, de önmagában nem minősül sorozat 
jellegűnek;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/84. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

44.   Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3893/47. számú módosító 
indítványhoz (T/3893/59. számú ajánlás 15. és 47. pontja) - a törvényjavaslat 258. §-át új 27. 
ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /258. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "27. kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti vállalkozás." 
 

T/3893/63/1-2. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 12. és 44. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/63/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

45.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 260. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
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 "260. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2008. 
január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit – a [(2) és (3) bekezdésben] (4)-(8) 
bekezdésekben meghatározott eltérésekkel és a 267. §-ban foglaltak figyelembevételével – 
[először azokban az esetekben] ettől az időponttól kezdődően  kell alkalmazni[, 
amelyekben az adóztatandó ügylet teljesítése, fizetendő adó megállapítása, illetőleg az 
adólevonási jog keletkezése e törvény hatályba lépésének napján vagy azt követően 
történik] . 
 
 (2) A 8. §, valamint az Art. – e törvénnyel megállapított – 22/A. §-a és 33. §-ának (9) 
bekezdése, továbbá az Art. – e törvénnyel módosított – 178. §-ának 1. pontja e törvény 
kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a csoportos adóalanyiságot engedélyező, 2008. 
január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett határozatok esetében a határozat jogerőre 
emelkedéséhez fűződő jogkövetkezményeket 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 (3) A 20. § (5) bekezdésében, a 30. § (4) bekezdésében, a 88. § (1) bekezdésében, a 
218. § (1) bekezdésében, a 220. § (1) bekezdésében, a 224. § (1) bekezdésében, a 237. § (1) 
bekezdésében és a 239. § (1) bekezdésében meghatározott választási jog gyakorlására 
vonatkozó előzetes bejelentési kötelezettséggel összefüggő rendelkezések e törvény 
kihirdetésének napján lépnek hatályba azzal, hogy azokat ettől az időponttól kezdődően lehet 
az állami adóhatóság felé teljesíteni úgy, hogy az azokhoz fűződő jogkövetkezményeket 2008. 
január 1. napjától kell alkalmazni, feltéve, hogy e törvény rendelkezéseiből más nem 
következik. 
 
 (4) Ha a tulajdon kisajátítása egyúttal termék értékesítését is eredményezi, e törvény 
rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a tulajdon 
kisajátítására irányuló eljárás 2008. január 1. napján vagy azt követően indul. 
 
 (5) Adóvisszaigénylési, illetőleg -visszatéríttetési ügyekben a 99., 100., 107. és 108. §-
okat, valamint a XVIII. fejezet rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni először, 
amelyekben az adóvisszaigénylési, illetőleg -visszatéríttetési jog 2008. január 1. napján vagy 
azt követően keletkezik.” 
 
 [(2)] (6) Azokban az esetekben, amelyekben az adóalany a 2007. évet érintően a rá 
vonatkozó utolsó bevallási időszakban az Áfa tv. [261. §] rendelkezései szerint negatív előjelű 
elszámolandó adót állapít meg, és e törvény hatályba lépését követően annak visszaigénylését 
kérelmezi az állami adóhatóságtól, adó-visszaigénylési kérelmének benyújtására és annak 
elbírálására – az adóalany előzetes bejelentése alapján – a 186. §-t kell alkalmazni. 
 
 [(3)] (7) A 258. § 18. pontjában említett 2 naptári év első éve a 2008. év. 
 
 (8) A 156. és 157. §-t először 2008. július 1. napjától kezdődően kell alkalmazni azzal, 
hogy a 156. § (3) bekezdésében említett kérelmet legkésőbb 2008. március 31. napjáig kell a 
vámhatósághoz benyújtani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
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46.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 261. § (1) bekezdés befejező 

szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "[– a 267. §-ban foglaltak figyelembevételével –] hatályukat vesztik azzal, hogy 
rendelkezéseit – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel és a 267. §-ban foglaltak 
figyelembevételével – azokban az esetekben még alkalmazni kell, amelyekben az Áfa tv. 
szerinti adófizetési kötelezettség, illetőleg adólevonási jogosultság 2007. december 31. 
napjáig bezárólag keletkezett." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

47.   Podolák György és dr. Gegesy Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/3893/48. 
számú módosító indítványhoz (T/3893/59. számú ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslat 261. § 
(3) bekezdését új e) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg továbbá:/ 
 
 "e) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 85. §-ának (12) bekezdése" 
 
 /hatályát veszti./ 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

48.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 261. §-át új (4)-(5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(4) Az Áfa tv. 7. § (3) bekezdésének e) pontját és 9. § (3) bekezdésének a) pontját e 
törvény hatálybalépését követően is alkalmazni kell abban az esetben, ha a terméknek más 
tulajdonába történő ellenérték nélküli átadása, illetőleg ha a szolgáltatásnak ellenérték nélkül 
történő nyújtása érdekében igazoltan szükséges termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele 
e törvény kihirdetése napját megelőzően történt. 
 
 (5) Az Áfa tv. 46. §-ának (3)-(6) bekezdései alapján a tárgyév július 1. napjától a 
tárgyévet követő év június 30. napjáig terjedő időszakra kiadott engedély az engedélyest e 
törvény hatálybalépésének napjától a 2008. június 30. napjáig terjedő időszakra továbbra is 
jogosítja – az Áfa tv.-ben meghatározott feltételekkel és módon – a termék importja után 
fizetendő adó önadózással történő rendezésére." 
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Indokolás: Lásd a T/3893/77/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

49.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 262. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Art. 22. § (1) bekezdés a) pontjában a „tárgyi adómentes értékesítést” 
szövegrész helyébe a „közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes 
tevékenységet”, az Art. 22. § (1) bekezdés b) pontjában a „tárgyi adómentesség helyett az 
adókötelezettség teljesítését” szövegrész helyett a „egyéb speciális jellegére tekintettel 
adómentes tevékenység esetén az adókötelessé tételt” szövegrész, a 22. § (1) bekezdés e) 
pontjában és 22. § (5) bekezdésében „az általános forgalmi adóról szóló törvény 15. § (5) 
bekezdése és 15/A. §-a” szövegrész helyébe „az általános forgalmi adóról szóló törvény 37. 
§, 40-41. §-ai és 43-46. §-ai” szövegrész; az Art. 22. § (12) bekezdésében „az általános 
forgalmi adóról szóló törvény 14/A. § (4) bekezdése”  szövegrész helyébe „az általános 
forgalmi adóról szóló törvény 30. § (4) bekezdése” szövegrész; az Art. 22. § (13) 
bekezdésében „az általános forgalmi adóról szóló törvény 14/A. §-a” szövegrész helyébe „az 
általános forgalmi adóról szóló törvény 29-30. §-ai”  szövegrész, az Art. 79. § (1) bekezdés g) 
pontjában és a 125. § (1) bekezdés b) pontjában a ",kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet 
végző adóalany," szövegrész helyébe a ",kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére 
tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalany," szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

50.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 262. § (5) bekezdésében az Art. 33. 
§ (9) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) Az Art. 33. §-a a következő új (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(9) A bevallással még le nem fedett időszakról soron kívüli adóbevallást tesz 

 

 a) a csoportos általános forgalmi adóalanyiságot, illetve a csoporthoz csatlakozást 
engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a csoport-tag az 
általános forgalmi adójáról, [illetve]   
 
 b) a csoport azonosító szám törlése esetén, a csoport-képviselő – a törlő határozat 
jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül – a csoport általános forgalmi adójáról, 
illetve a csoport tagja az általános forgalmi adón kívül valamennyi adójáról az e § -ban 
meghatározottak szerint[.] , illetve 
 
 c) a csoportból kiváló tag a kiválást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 30 napon belül az általános forgalmi adón kívül valamennyi adójáról az e §-ban 
meghatározottak szerint.”" 
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Indokolás: Lásd a T/3893/77/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

51.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 262. § (7) bekezdése helyébe – az 
Art. 125. § (3) bekezdését és 176. § (2) bekezdését érintően -  a következő rendelkezést 
javasolja: 
 
 "(7) [Az Art. 125. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
 
 „Ha a magánszemély kizárólag az épület, építési telek értékesítése miatt válik az 
általános forgalmi adó alanyává, az állami adóhatóság az illetékkiszabási eljárásban 
határozattal állapítja meg az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti 
adókötelezettséget (kivetéses adózás).”] 
 
 Az Art. 176. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Ha az adózó kizárólag a beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó 
földrészlet, illetve építési telek (telekrész) értékesítése miatt válik az általános forgalmi adó 
alanyává, az állami adóhatóság határozattal állapítja meg az általános forgalmi adóról szóló 
törvény szerinti adókötelezettséget (kivetéses adózás). Az adózó az értékesítésről az 
adóhatóságnál e célra rendszeresített nyomtatványon az általános forgalmi adóról szóló 
törvény szerinti teljesítés időpontját követő 30 napon belül bejelentést tesz. A bejelentés a 
jogkövetkezmények szempontjából az adóbevallással egyenértékű.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

52.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 262. § (9) bekezdésében az Art. 181. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(9) Az Art. 181. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) E törvény 3. § -ának (3) bekezdése, 9. §-a, 16-23. §-a, 24. §-ának (1)-(4) és (8) 
bekezdése, [bekezdése,] 26. §-a, 31. § (1) bekezdése, 33. § (9) bekezdése, 47. §-a, 79. §-a, 88. 
§-ának (6)-(7) bekezdései, 125. §-ának (1) bekezdése, 175. § (1) és (3) [pontja]  bekezdése, 
175. § (12) bekezdése c) pontja, 176. § (2) bekezdése, 1. számú mellékletének I/B/3/a)-f) 
pontjai, 3. számú mellékletének H) pontja és 8. számú melléklete – az általános forgalmi 
adóról szóló törvénnyel, illetve a számvitelről szóló törvénnyel együtt – a következő uniós 
jogi aktusoknak való megfelelést szolgálják:  
 
 a) a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről, [valamint annak a következő irányelvvel történt módosítása:] 
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 [ab)] b) a Tanács 2006/138/EK irányelve (2006. december 19.) a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a rádióműsor- és 
televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott 
szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóra vonatkozó rendelkezések alkalmazási 
időszaka tekintetében történő módosításáról.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

53.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 262. § (12) bekezdésében az Art. 1. 
számú melléklete I/B.3. pontja f) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "(12) Az Art. 1. számú melléklet I/B/3. pontja f) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „f) Az egyéni vállalkozó adózó általános forgalmi adó bevallási gyakoriságának 
meghatározásánál [az épület, építési telek eseti] a beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez 
tartozó földrészlet, illetve építési telek (telekrész) magánszemélyként, sorozat jelleggel 
történő értékesítését terhelő általános forgalmi adót figyelmen kívül kell hagyni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

54.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 263. § (6) bekezdésében az Eva. 16. 
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) Az Eva. 16. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Az adóalany e törvény szerinti adókötelezettségén túl köteles 
 
 a) a termék importja,  
 
 b) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint termék Közösségen belüli 
beszerzésének minősülő beszerzés, 
 
 c) az általános forgalmi adóról szóló törvény 140. §-ában foglaltak fennállása, 
valamint 
 
 d) az általános forgalmi adóról szóló törvény 142. §-ában foglaltak fennállása 
 
esetén az általános forgalmi adót megfizetni. 



 27 

 
Az adóalany a c)-d) pontok alapján fizetendő általános forgalmi adót az adóévre vonatkozó 
evabevallásában megállapítja és bevallja, valamint a bevallás benyújtására előírt határidőig 
megfizeti. 
Az adóalany a Közösség másik tagállamából történő beszerzései tekintetében az általános 
forgalmi adóról szóló törvény 20. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott 
személyekkel, szervezetekkel, a 140. §-ának és a 142. § (3) bekezdés a) pontjának 
alkalmazása tekintetében pedig a belföldön nyilvántartásba vett áfaalanyokkal esik egy 
tekintet alá.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

55.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 264. §-sal – az Nkat. 5. § (3) és 
(5) bekezdését, valamint 9/A. § 4. pontját érintően - kiegészíteni javasolja: 
 
 "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 történő értékesítése az általános forgalmi adóról 
szóló törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) rendelkezései szerint termék Közösségen belüli 
értékesítése vagy termék Közösség területén kívülre történő értékesítése jogcímen mentes az 
általános forgalmi adó alól. Nem kell kulturális járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem, 
amelyek az áfa törvény alkalmazásában nem belföldön minősülnek teljesítettnek.” 
 
 (2) Az Nkat. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(5) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az árbevételt 
csökkenti azon – e törvény szerint járulékköteles – terméknek az értékesítéséből származó 
bevétel, amelynek a vevő általi – változatlan formában történő – továbbértékesítése az áfa-
törvény rendelkezései szerint termék Közösségen belüli értékesítése vagy termék Közösség 
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 vagy a Ptk. 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 
keletkezésének időpontjában az importált terméket birtokolja;”" 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
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56.   A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 265. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "265. § Ahol jogszabály az [általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. 
törvényt]  Áfa tv.-t említi, azon e törvény hatálybalépésétől kezdődően – ha e törvény 
másként nem rendelkezik – e törvény rendelkezéseit kell érteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

57.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 267. §-át új (1) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "267. § (1) Abban az esetben, ha e törvény és az Áfa tv. ugyanazon érintett félre vagy 
felekre nézve ugyanazon tényállásbeli elemeken nyugvó adóztatandó ügyletből származó, 
önadózással gyakorlandó jogokról és kötelezettségekről egyaránt rendelkezik, az önadózással 
gyakorlandó jogokat és kötelezettségeket e törvény hatálybalépésétől kezdődően is 
kizárólagosan az Áfa tv. rendelkezései alapján kell megállapítani és alkalmazni, kivéve, ha e 
törvény az Áfa tv.-hez képest valamennyi érintett félre együttesen és összességében a 
kötelezettségek hiányát állapítja meg, vagy kevésbé terhes kötelezettségeket állapít meg, 
illetőleg új jogokat vagy többletjogokat állapít meg. Utóbbi esetben a jogokat és 
kötelezettségeket – valamennyi érintett fél együttes döntése alapján – e törvény rendelkezései 
alapján lehet megállapítani és alkalmazni még akkor is, ha azok e törvény hatálybalépését 
megelőzően – az elévülési időn belül – keletkeztek, feltéve, hogy erről a döntésről valamennyi 
érintett fél közös elhatározással, előzetesen és írásban nyilatkozik az állami adóhatóságnak, 
amelynek legkésőbb 2008. február 15. napjáig az állami adóhatóság illetékes szervéhez be 
kell érkeznie. A határidő elmulasztása esetében igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. 
Ilyen esetben az önellenőrzés pótlékmentesen végezhető el." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

58.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 267. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az Áfa tv. alapján választott csoportos adóalanyiság 2007. december 31. napjával 
[a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint] megszűnik, és a bevallással le nem fedett 
időszakról a csoport valamennyi tagja bevallást tesz valamennyi adójáról az Art. soron kívüli 
bevallásra vonatkozó szabályai szerint." 
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Indokolás: Lásd a T/3893/77/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

59.   Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő - kapcsolódva a T/3893/39. számú 
módosító indítványhoz (T/3893/59. számú ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 267. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az Áfa tv. alapján választott csoportos adóalanyiság 2007. december 31. napjával 
a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint megszűnik, és a bevallással le nem fedett 
időszakról a csoport valamennyi tagja bevallást tesz valamennyi adójáról az Art. soron kívüli 
bevallásra vonatkozó szabályai szerint. Az e törvény 8. §-a szerint létrejövő csoportos 
adóalanyiságra vonatkozó kérelmeket e törvény kihirdetésének napjától lehet benyújtani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/58. 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 

 
 

60.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 267. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az [Áfa-tv.]  Áfa tv. előírásai szerinti 
önálló pozíciószámonként számított árrést alkalmazó adóalany az adott pozíciószám alá eső 
utak árrés számítását 2007. december 31. napján köteles lezárni, és az így megállapított adót 
bevallásába beállítani. Az előbbiek szerint megfizetett adó az e törvény hatályba lépését 
követően beérkezett szolgáltatói számlák figyelembe vételével korrigálható." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/77/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

61.   Dr. Turi-Kovács Béla, dr. Czira Szabolcs, Balogh József, Kékkői Zoltán 
József, dr. Simon Miklós és Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/3893/31. számú 
módosító indítványhoz (T/3893/59. számú ajánlás 54. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú 
mellékletét új 18. ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /3. számú melléklet a 2007. évi … törvényhez 
 



 30 

A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek/ 
 
”Sorszám Megnevezés vtsz. 
 1. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, 
amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság 
forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint a nem 
kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság 
engedélyével importált gyógyszerek; 
Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. 

 

 2. Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági 
fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 

 

1211 90 98-ból 
1302-ből 

 
 3. Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra 

felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek 
3002 10-ből 
3002 90-ből 
3006 20-ból 
3006 30-ból 
3821-ből 
3822-ből 

 4. Orvosi radioaktív izotópok 2844 40 20 00-ból 
 5. Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek valamint anyatej-

helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek   
1901 10 00 02 
2106 90 92 01 
2106 90 98 01 

 6.  Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 
200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós 
formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék) 

2804 40-ből 

 7. Braille-tábla műanyagból 3926 90-ből 
 8. Fehér bot vakoknak 6602-ből 
 9. Pontozó vakoknak 8205 59 90-ből 
10. Braille-tábla fémből 8310-ből 
11. Braille-írógép vakoknak  8469 30-ból 
12. Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a 

szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott 
termék) 

 8471-ből 

13. Telefonkezelő adapter vakok számára 8517 80 90-ből 
14. 
 

Braille-óra vakoknak 9102-ből 

15. Könyv 
 

4901-ből 
4903 

16. Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); 
Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő 
kiadvány) 

4902 

17. Kotta 4904 
18. Kenyér, cukrászsütemény (biscuit) és más pékárú 

kakaótartalommal is: áldozó ostya, üres gabona termék 
1905” 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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62.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklete 3. pontja c) 
alpontának a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. számú melléklet a 2007. évi … törvényhez 
 
Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. § (3) bekezdésében említett 
számítási módszere 
 
 3. Az 1. pont szerinti levonási hányadosnak sem a számlálójában, sem a nevezőjében 
nem szerepelhet:/ 
 
 "c) a 86. § (1) bekezdésének a)-[i)] g) pontjaiban felsorolt szolgáltatások nyújtásának 
ellenértéke, ha a tevékenységet az adóalany eseti jelleggel végzi." 
 

Indokolás: Lásd a T/3893/78/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

63.   Szatmáry Kristóf képviselő - kapcsolódva a T/3893/51. számú módosító 
indítványhoz (T/3893/59. számú ajánlás 25. és 55. pontja) - a törvényjavaslat 5. számú 
melléklete 12. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. számú melléklet a 2007. évi … törvényhez 
 

Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. § (3) bekezdésében említett 
számítási módszere/ 

 
 "12. Abban az esetben, ha a 6. pontban említett bevallás benyújtását követően a 
véglegesen levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben változás 
következik be, és a számítás eredményeként adódó új [összeg] levonási hányad a 6. pontban 
említett bevallásban [közölt összeghez képest abszolút értékben legalább 10.000 forintnak 
megfelelő pénzösszeggel] alkalmazottól 6%-ot meghaladóan tér el, az adóalany köteles 
előzetesen felszámított adó arányos megosztását utólag kiigazítani." 
 

T/3893/62/1-2. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag 

összefüggnek: 31. és 63. 

 
Indokolás: Lásd a T/3893/62/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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II.  

 
 A T/3893/59. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslat alábbi pontjáról a 
Környezetvédelmi bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalását 
alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
48. nem támogatja egyetért 
 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2007. október 30. 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke 

Dr. Kökény Mihály s.k., 
az Egészségügyi 
bizottság elnöke  

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke  

Katona Kálmán s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke  
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális és sajtó- 

bizottság elnöke  

Font Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági bizottság elnöke 

 
 

Jauernik István s.k., 
az Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottság elnöke  

Bánki Erik s.k., 
a Sport- és turisztikai 

bizottság elnöke 
 
 

Balog Zoltán s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság elnöke


