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2008 OV 10, Módosító javaslat !
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyű lés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes adó- é s
járulék törvények módosításáról szóló T/6667. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
nyújtom be :

Megjegyzés : a javaslatok összefüggenek!

1 . A törvényjavaslat 21 . §-ához (az Áfa tv. 170. §-a (1) bekezdés d) és e) pontjához) :

„21 .

	

(1) Az Áfa tv. 170. §-ának (1)-bekezdés d) és e) pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„/170 . § (1) A 168. ' (2) bekezdésében említett okirat kötelező adattartalma a következő:/

d) a számla módosítással érintett adatának megnevezése, valamint a módosítás jellege ;
e) a módosítás számszerű hatása, ha ilyen van . ”

(2)Az Áfa tv. 170. §-ának (2)-bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 	 valamint
kiegészül a következő új (3) bekezdéssel :

„(2) A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben e törvénynek a számlár a
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 163 . §-ban említett
ésszerű időt a módosításra [(1) bekezdés e) pontja] jogalapot teremt ő tény, egyéb
körülmény bekövetkeztétől kell számítani . ”

(3) Számszerű hatásnak minősül miden olyan változás, amely a korábban kiállított
bizonylatban feltüntetett adó,vagya tévesen fel nem tüntetett adó összegét érinti .”

2. A törvényjavaslat egészüljön ki a következ ő új 16.§-sal (Áfa tv . 77. § (1) bekezdése)

,,16 . &
Az Áfa tv. 77.§ (1) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„77 .§ (1) Termék értékesítése, szolgáltatásojtása, valamint termék Közösségen belüli
beszerzése esetében az adó alapfa a jogosultnak visszatérített vagy visszatérítendő
ellenértékkel utólag csökkenhet.”



3. A törvényjavaslat egészüljön ki a következ ő új 17.§-sal (Áfa tv. 78. § (3 bekezdése)

„17.§
Az Áfa tv . 78 . (3) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Abban az esetben, ha az adó alapjának utólagos csökkenése a korábban fizetend ő
adóként megállapított és bevallott adót is csökkenti, vagy a korábban áthárított adó összeg e
egyéb okból csökken, a kötelezett jogosult azt, mint a 131 .	 (1) bekezdése szerint
megállapított fizetendő adót csőkkentő tételt legkorábban abban az adómegállapítás i
időszakban figyelembe venni, amelyben

a) az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult
személyes rendelkezésére áll i

b) a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti, az el őleget visszafizeti, vagya
betétdíjat visszatéríti az a) pont alá nem tartozó esetekben .”

Indokolás

A módosító javaslat a számszer ű hatással járó elemek megkülönböztetését és ennek kezelését
célozza az áfa törvény 170 . §-ában.
Az törvényjavaslat adó alapjának utólagos csökkenésére vonatkozó rendelkezései jelenle g
nem rendezik teljes körűen az adott esetek körét . Például, ha az adó alapja a jogosult fé l
elállása miatt csökken, akkor a helyesbítő számlát kiállító adóalanynak nem kell korábbi
adóbevallását önellenőrizni, de ha más okból (például a felek közös megegyezése miatt, vag y
például objektív okból történő ellehetetlenülés), akkor az adóalany önellenőrzésre lesz
kötelezett . Az önellenőrzés azonban semmiféle adózási kötelezettséget nem jelent, hiszen a
megfizetett adó utólag csökkent, csakis – felesleges – adminisztrációs terhet jelent . Emellett a
feleslegesen bonyolult jogi megfogalmazás miatt szinte minden könyvel őnek tisztában kel l
lennie a bonyolult magánjogi fogalmak mindegyikével, hiszen különbség van az egye s
szerződéses megszűnési esetek adózási kezelései között . Ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
amikor a fizetendő adó utólag nem az adóalap módosulása miatt, hanem más okból (pl . rossz
áfa-kulcs feltüntetése, vagy helytelen árfolyam alkalmazása miatt) csökken .
A javaslat tehát egyértelműen, a már kialakult gyakorlatnak és az előterjesztő vélhető
szándékának megfelelően rendezi a kérdést . A javaslat semmiféle költségvetési kihatást nem
jelent, de az adózók adminisztrációs terheit nagymértékben csökkenti .

Budapest, 2008 . november 10.
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