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srurenyszám :

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki
bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T19179. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat a következő új 3. §-sal történő kiegészítését javasolom (a jelenlegi
3. § és a további §-ok számozása értelemszerűen változik) :

„3. § Ajövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairó l
szóló 2003 . évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : Jöt.) 7. §-ának 37/B. pontfa helyébe
a következő rendelkezés lép :

„378 . E85:a 3824 90 99 vámtarifaszám alá tartozó, üzemanyag célra el őállított,
legalább 70%, legfeljebb 85% olyan bioetanolt tartalmazó termék, amelyet kizáróla g
Közösségben termelt, mezgazdasági eredetű alapanyagból gyártottak;” "

2. A törvényjavaslat 3. §-a (1) bekezdése felvezető mondatrészének következő
módosítását javasolom:

„(1) A [jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különö s
szabályairól szóló 2003. évi CXXVH. törvény (a továbbiakban :] Jöt .[)] 52. §-a (1)
bekezdésének a)-d) pontjai helyébe a következ ő rendelkezések lépnek : ”

3. A törvényjavaslat 59 . §-ának a következő módosítását javasolom :

„59. § A Jöt. 7. §-ának 37. pontjában az„a Közösségben előállított alapanyagbó l
gyártott,”szövegrész, 37/A. pontjában az „a kizárólag a Közösségben termelt
alapanyagból gyártott” és az „a Közösségből származó” szövegrész, 129 . §-a (2)
bekezdésének r) pontjában az „S2. ' (1) bekezdés a), illetve d) pontja szerinti
alacsonyabb adómérté7, valamint az” és az „ , illetve a biodízel-” szövegrész hatályát
veszti .”



Indokolás

Az üzemanyagok biotartalom szerinti adódifferenciálásának megszüntetésével
összefüggésben az alapanyag származására vonatkozó korlátozást a bioetanol esetébe n
is — azonosan a biodízellel — csak abban az esetben indokolt fenntartani, ha azt E8 5
üzemanyag előállításához használják fel, vagyis ha a felhasználáshoz adókedvezmén y
kapcsolódik.

Budapest, 2009. április 29.

arga Mihály
elnök
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