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Az Országgyű lés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonyna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján a közteherviselé s
rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló T/9817. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 57 . §-ának a következő módosítását és a következő 58-59. §-okkal
történő kiegészítését javasolom:

„57. § Az energiaadóról szóló 2003 . évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 3 . §-a
(1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/3 .	 '55 (1)Adót kell fizetni, ha/

„g) az energiakereskedő saját célra használ fel energiát,”

58 .	 Az Etv.4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke

a) a villamos energiára megawattóránként 295 forint ,

b) a földgázra gigajoule-onként 88,50 forint,

c) a szénre ezer kg-onként 2390 forint.”

59. § Az Etv. 6. §-a (1) bekezdésének g) pontfa az alábbiak szerint módosul és a bekezdé s
kiegészül a következ ő h)ponttal :

/6.§ ()Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő
levonására (visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak a 7 . .~ (1) bekezdésében megjelölt
adóhatóságtól történő visszaigénylésére jogosult/
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	 az a személy, aki a párnagázkészlet feltöltésére vagy szinten tartására a föld alatt i
gáztárolóba, illetve a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltése céljából a szállító- vag y
elosztóvezetékbe földgázt tárol be ;

h) az a személy, aki hálózati engedélyesként a hálózati veszteség pótlása céljából használ
fel energiát."

2. A törvényjavaslat 144. §-a (2) és (4) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„(2) 2009. szeptember 1-jén lép hatályba e törvény V . fejezete,	 57. §-a, 59 . §-a és 176. §-a . ”

„(4) 2010 . január 1-jén lép hatályba e törvény I . Fejezete, 24 . §-a, a 25. §-ának (2)–(6)
bekezdése, 26 . §-a, 27. §-a, 28 . §-ának (1), (4), (5) és (6) bekezdései, 29 . §-ának (1), (3), (4) é s
(6) bekezdései, 30. §–40. §-ai, 41 . §-ával megállapított Tao. 29/I. §-a (1)–(3) és (5)
bekezdései, 42. §–43 . §-ai, III–IV. Fejezetei, VI .	 Fejezete, 58 . §-a, VIII–X . Fejezetei, 70 . §–
73. §-ai, 75. §–81 . §-ai, 84 . §–85. §-ai, 87.* -ának (2) bekezdése, 89 . §-90. §-ai, 91 . §-ának (1 )
bekezdése, 92 . § (1) bekezdése, 93 . §–96. §-ai, XII–XV . Fejezetei, 119. §-a, 124 . §–125. §-ai ,
127. §-a, XVII–XIX. Fejezetei, 146. §-a, 147 . § b –,fi pontjai, 148. §-ának a) alpontja, 149 . §-a ,
151 . §-a, 153 . §-ának (2) bekezdése, 1514 . §–155. §-ai, 157 . §–160. §-ai, 161 . § (1 )
bekezdése, 162 . §–164. §-ai, 165. §-ának (1) bekezdése, 166 . §–168. §-ai, 170. §-a, 173 . §-a ,
174. §-a (2) bekezdése, 177 . §-ának (1) bekezdése, 178.§–185 . §-ai, 188 . §–190. §-ai, 194. §-
a,1-8. mellékletei .”

3. A törvényjavaslat a 176. §-át követően új 177. §-sal egészül ki, egyidejűleg a §-ok
számozása értelemszer űen megváltozik :

„177. § (1 Az Etv.-nek az adó mértékére vonatkozó, e törvénnyel megállapított, 2010 .
január 1-jével hatályba lépő 4. §-ának (2) bekezdését folyamatos termékértékesítés é s
szolgáltatásnyújtás esetében – ha a teljesítés mérése számlálóleolvasás útján történik, és nincs
a számláló leolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár- vagy díjfizetés – az első olyan
számlálóleolvasás napjától kell alkalmazni, amelynél a teljes leolvasási időszak 2009.
december 31-ét követi . Ha a teljesítés mérése nem számlálóleolvasás útján történik, vagy haa
teljesítésért járó ellenértéket a számlálóleolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár (díj) fizetése
ellenében teljesítik, az Etv.-nek az adó mértékére vonatkozó, e törvénnyel megállapított, 2010.
január 1-jével hatályba lépő 4. §-ának (2) bekezdését az esedékes id őszaknak 2010. január 1 .
napjától kezdődő részére időarányosan kell alkalmazni .

(2) Az Etv . e törvénnyel megállapított 6 .

	

l) bekezdés gLpon
tj

ának rendelkezését
alkalmazni kell a 2009 . ' anuár 1 . és 2009. alt_	 sztus 31 . közötti időszakban a párnagázkészlet,
illetve a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltésére adózottan beszerzett földgázt betároló vag y
felhasználó személyre is .

(3) Az Etv. szerinti hálózati engedélyesa 2009.július 1 . és 2009. augusztus 31 . közötti
időszakban az Etv. 3 . §-a (1) bekezdésénekb)pontja alkalmazásában nem minősül
felhasználónak.”



3

Indokolás :

Az Etv. jelenleg hatályos szabályai szerint a föld alatti gáztárolók párnagázkészleténe k
szinten tartására, illetve a szállító- és elosztóvezetékek hálózati veszteségének pótlására
felhasznált földgázt nem terheli energiaadó . Ezzel szemben a párnagázkészlet, illetve a
vezetékek feltöltésére használt földgáz mentességéről viszont nem rendelkezik a jelenleg
hatályos törvény (ez abból fakadt, hogy az energiaadó törvény 2004 . január 1-jei
bevezetésekor a meglévő tárolók és vezetékek fel voltak töltve földgázzal, amelyek
értelemszerűen adózatlan készletekből származtak). Ugyanakkor időközben jelentős
vezetékhálózat- és tárolófejlesztések kezdődtek, illetve vannak folyamatban, melyek kapcsá n
rendezni szükséges, hogy az új kapacitások is feltölthetők legyenek adómentes földgázzal .
Mindegyik említett felhasználás célja ugyanis a tároló, illetve a cs ővezeték működéséhez
műszaki okok miatt szükséges készlet biztosítása, szinten tartása, így végső soron a tároló, a
vezeték üzemelésének fenntartása . E mennyiségek nem energetikai célra kerülnek
felhasználásra, hanem készletként a tárolóban, vezetékben maradnak (esetleges energetikai
felhasználásuk esetén, pl . a tároló, vezeték kiürítésekor pedig a törvény 3 . §-aiban felsorolt
jogcímek valamelyike alapján pedig adókötelessé válnak) . Az adó alóli mentesítésre az
indítvány utólagos adó-visszaigénylést javasol, ahogy az a hatályos szabályozás szerint a
párnagázkészlet szinten tartására felhasznált földgáz esetében jelenleg is történik . Az egységes
szabályozás alapján továbbá az indítvány szerint a hálózati engedélyes is csak utólagosan
igényelheti vissza az adót a hálózati veszteség pótlására felhasznált földgázra.

Az adó-visszatérítés 2009 . szeptember 1-jén lép hatályba.

Tekintettel arra, hogy mivel az energiaszolgáltatás jellemzően folyamatos termékértékesítés ,
illetve szolgáltatásnyújtás keretében valósul meg, szükséges rendelkezni arról, hogy az új
energiaadó-mértékek alkalmazása ne egy adott időponthoz (2010. január 1 .) kötődjön, hanem
tekintettel legyen a teljesítés mérésének, a díj fizetésének módjára . (A javasolt szabályozás
megegyezik az áfa-kulcs változása esetén alkalmazott szabályozással . )

Tekintettel arra, hogy új szállító- és elosztóvezetékek üzembe helyezésére már ebben az évben
is sor került, amelyekre szintén indokolt az adó-visszaigénylés lehet őségének biztosítása, a
módosító indítvány erre vonatkozó átmeneti rendelkezés beiktatását javasolja .

2009. június 30-áig az Etv. 3 . § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint a földgáz esetében az
energiakereskedőnek csak akkor kell az energiaadót felszámítani, ha közüzemi fogyasztóna k
vagy feljogosított fogyasztónak értékesít földgázt, a 2009 . július 1-jétő l hatályos Etv. szerint
azonban (2 . § 6 . pont, 3 . (1) bekezdés b) pont) a hálózati engedélyesnek történő értékesítés
is adóköteles lesz annak következtében, hogy a megváltozó felhasználó fogalomba ett ől az
időponttól a hálózati engedélyes is beletartozik . Ugyanakkor az Etv. 2009. július 1 . és 2009 .
augusztus 31 . között hatályban maradó 3. (1) bekezdés g) pontjának rendelkezése az t
feltételezi, hogy az energiakereskedő adó nélkül tudja a földgázt a hálózati engedélyesnek
értékesíteni . Ezt a koherencia zavart oldja fel az a javasolt átmeneti rendelkezés, amely 2009 .
augusztus 31-éig bezárólag a hálózati engedélyest kiveszi a felhasználó fogalmából .

Budapest, 2009 . június 16 .
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