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Tisztelt Elnök Asszony !

A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának
(1) bekezdése alapján az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6667. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 230 . §-sal történő
kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat tovább i
ainak számozása értelemszerűen változik):

„230. § E törvény kihirdetését követő 45. napon a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII .
törvény 20. -ának (3) bekezdése a) pontfában a „ 30 %-a” szövegrész helyébe a „ 12 %-a ”
szövegrész, ba) pontjában a„k: korrekciós tényező; melynek értéke 2003-ban 1, és az ez t
követő években évenként az ipari - élelmiszeripar nélküli - belföldi értékesítés árindexéve l
növekszik”szövegrész helyébe a „k: korrekciós tényező, melynek értéke 2003-ban 1, és az ez t
követő években évenként 0,24-gyel növekszik” szövegrész, bb_l pontjában a„30 %-a ”
szövegrész helyébe a „12 %-a ",a„30 %-ot"szövegrész helyébe a" 12 %-ot"szövegrész
lép.”

Indokolás

A bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII . törvény (a továbbiakban : Bt.) a
szénhidrogénmezőkön kitermelt kőolaj- és földgáz bányajáradékát a termelésbe állítás, a
kitermelés volumene és a gázok esetén azok min ősége szerint határozza meg. Jelenleg az EU
vizsgálja a bányajáradék differenciáltságának indokoltságát . A javasolt módosítással – amely
a vonatkozó esetekben a 2008 . jan. 8-a előtti mértékeket állítja vissza - elkerülhet ővé válik,
hogy az EU vizsgálata diszkriminatívnak min ősíthesse a magyar bányajáradék rendszert, é s
így megelőzhetővé válik egy esetleges jogvita . A módosításra javasolt rendelkezések alapján
jelenleg nem történik bányajáradék-fizetés, így a költségvetés bányajáradék-bevételei ne m
csökkennének, mert a potenciálisan hatályuk alá tartozó mezőkön vagy koncessziós, vagy a
Bt. 26/A. §-ában meghatározott szerz ődés szerint történik a járadékfizetés .

Budapest, 2008 . november 19 .


	page 1

