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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az európai
közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények
módosításáról szóló T/10525. számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat a következő új 25.§-sal egészül ki, egyidejűleg a további §-ok

számozása értelemszerűen módosul :

„25 . Az Áfa tv. 154. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Arra a személyre, szervezetre, akinek (amelynek) adóalanyisága kizárólag a 6 . § (4)
bekezdésénekb)és c) pontján alapul, valamint adófizetésre a 140 . §a)pontja alapján nem
kötelezett, az adót az állami adóhatóság állapítja meg.”

2. A törvényjavaslat 58 .§-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

„(3) Az Áfa tv. e törvénnyel megállapított 20 . §-ának (7) bekezdését, 37-45 . §-ait, 46 . §-ának
(1), (3) és (4) bekezdéseit, 58 . §-ának (2) bekezdését, 60 . §-ának (5) bekezdését, 85 . §-a (1 )
bekezdésének m) pontját, 137/A . §-át, [valamint] 140. §-át,	 valamint 154. §-ának (1 )
bekezdését azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a teljesítés vagy — ha a
fizetendő adót a teljesítéshez képest korábban kell megállapítani — a fizetend őadó-
megállapítási kötelezettség e törvény hatálybalépésének napján vagy azt követ ően áll be . ”

3. A törvényjavaslat 61 .§-a (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosuljon :
/(1) Az Áfa tv./



„b) 95. §-ának (8) és (10) bekezdésében, 154 . §-ának [(1) és] (2) bekezdésében, 155 .
§-ának (1) bekezdésében és 158 . §-ának (1) bekezdésében a „határozattal” szövegrész és ”
/hatályát veszti./

Indokolá s

Az új közlekedési eszköz másik tagállamba történ ő értékesítése vagy új ingatlan értékesítés e
miatt eseti adóalanyisággal rendelkez ő áfa alanyok esetében az adó megfizetése a hatályo s
szabályok értelmében adóhatósági megállapítással történik . A szolgáltatásnyújtás teljesítés i
helyére vonatkozó szabályok értelmében ezeket az eseti adóalanyokat is adóalanyoknak kel l
tekinteni, azonban csak az adóalanyiságukat eredményez ő ügylet erejéig. Ez azt jelenti, hogy
amennyiben belföldön nem letelepedett adóalanytól vesznek igénybe belföldön adóz ó
szolgáltatást, úgy az adófizetési kötelezettséget önadózással kell teljesíteniük a fordított
adózási mechanizmus miatt . Erre tekintettel adózási szempontból célszerű kimondani, hogy az
adóhatósági adómegállapítás csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor az eseti adóalanyna k
nem szolgáltatás igénybevétele kapcsán keletkezik adófizetési kötelezettsége . Amennyiben
ugyanis az eseti adóalanynak a szolgáltatás igénybevétel miatt adófizetési kötelezettség e
keletkezik, úgy mind az ezzel kapcsolatban felmerülő adót, mind az eseti adóalanyiságát
eredményező ügylet miatt felmerülő adót önadózással kell teljesítenie .

Budapest, 2009 . október "
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