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Az Országgy űlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése ,
valamint 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes adótörvények módosításáról szóló T/9179 .
számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő .

A Javaslat a következő új 31 . §-sal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a további §-ok
átszámozódnak :

„31 . § Az Art. 124/C. §-át követően, a következő, új 124/D. §-sal egészül ki :

Általános forgalmi adóban keletkezett levonási jog miatti visszatérítési igén y
érvényesítésére a 124/C .§-ban foglaltakat az e §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni .
Az adózó az (1) bekezdésben említett igényét a levonási jog keletkezése id őpontját
magában foglaló elszámolási időszak(ok) bevallása(i)nak — az Európai Közösségek
Bírósága, illetve az Alkotmánybíróság döntésének kihirdetését ől számított 180 napo n
belül benyújtott — önellenőrzésével érvényesítheti . A határidő elmulasztása miat t
igazolási kérelem benyájtásának nincs helye .
Ha az adózónak az önellenőrzéssel helyesbített elszámolása eredményeként a
befizetendő adója csökkenése vagy a - levonási jog keletkezése id őpontjában hatályos
általános forgalmi adóról szóló törvénynek a negatív elszámolandó adó visszaigénylés i

(1)

(2)

(3)



feltételeit is figyelembevéve keletkezett — visszaigényelhető összegnek a növekedés e
miatt visszatérítési igénye keletkezik, az adóhatóság a visszatérítendő adó után az
önellenőrzéssel érintett bevallás(ok)ban meghatározott befizetési kötelezettség, illetv e
ígénylési jogosultság esedékessége napjától — vagy ha az kés őbbi, az adó
megfizetésének napjától — az önellenőrzés benyújtásának napjáig a jegybank i
alapkamattal azonos mértékű kamatot fizet . A visszatérítést — amelyre a költségvetési
támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni — az önellenőrzés
benyújtásának napjától számított 30 napon belül kell kiutalni .

(4) Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében a (2) bekezdésben meghatározottak
szerint benyújtott önellenőrzések a 115.§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti ismétel t
ellenőrzésre irányuló kérelemnek minősülnek .

(5) A 124/C.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti áthárításnak minősül az is, ha az adózó - a
levonási tilalomra tekintettel - a támogatást általános forgalmi adót is finanszíroz ó
módon kapta, vagy a le nem vonható általános forgalmi adó ellentételezésére tovább i
államháztartási támogatást kapott .

(6) A (2) bekezdés szerint érvényesített levonható adót az önellenőrzésről szóló bevallás
benyújtásának napjával, a (3) bekezdés szerint számított kamatot az adózó
bankszámláján való jóváírás napjával tárgyidőszaki bevételként kell elszámolni . A
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető
vállalkozó és egyéb szervezet dönthet úgy, hogy a tárgyid őszakban egyéb bevételként
elszámolt adó összegét halasztott bevételként (legfeljebb a kapcsolódó eszkö z
nyilvántartás szerinti értékében) id őbelileg elhatárolja . A halasztott bevételt az eszkö z
bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve
ráfordításkénti elszámolásakor kell az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni .

INDOKOLÁ S

Az Európai Bíróság április 23-án (csütörtökön) dönt a C-74/08 . sz. PARAT ügyben
(államháztartási támogatásokra jutó áfa levonhatósága) . Az eddigi jelzések alapján a Magya r
Állam számára kedvezőtlen ítéletnek nagyobb a valószínűsége, mint fordítva . Az elmarasztaló
döntés folyományaként az érintett adózói kör elviekben már az ítélet kihirdetésétől áfa
visszatérítési igénnyel léphet fel . Az adózás rendjéről szóló törvény ugyan szabályozza a
hasonló ügyekben követendő eljárási rendet, azonban az eddigi szakmai egyeztetések alapjá n
úgy tűnik, hogy az a konkrét eset sajátosságaira tekintettel nem alkalmazható maradéktalanul ,
ezért az ítélet ismeretében így szükségessé válik annak korrekciója. Erre tekintettel az Art .
egy új 124/C. §-sal egészülne ki, amely így a sajátos, a levonási jog tilalmára vonatkozó EUB ,
illetőleg AB marasztaló határozatok esetére adna egy generális szabályozást, amely alapján a z
adóhatóság az adózók „kártalanítási eljárását” le tudja bonyolítani .

Tekintettel a dolog esetleges sürgősségére, célszerű ezt a rendelkezést a kihirdetést követő
napon hatályba léptetni .

Budapest, 2009 . április „2.3 .”


	page 1
	page 2

