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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102. (1)

bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/10744. számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 39 . §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

39. § (1) A Jöt. 52. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(2) Az adó mértéke az 50. § szerinti, de az (1) bekezdésben nem említett ásványolajra/

„d) az a)-c) pont alá nem eső ásványolaj esetében – az üzemanyagkénti vagy a tüzel ő - ,
fűtőanyagkénti előállításnak, beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vagy
felhasználásnak megfelelően – az (1) bekezdés a)-d) vagy J), g) pont szerinti ásványolajok
közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott adómérték, figyelemmel a (3 )
bekezdés rendelkezésére is .”

(2) A Jöt. 52. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel :

„(4) A (3) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a külön jogszabály szerint i
hulladékból a külön jogszabály szerinti hulladékkezelés során egyébásványolaj-gyárt ó
adóraktárban előállított egyéb ellenőrzött ásványolajra és olajtermékre, ide nem értve az
üzemanyagként előállított terméket.”

Indokolá s

Nem indokolt a hulladékkezelés keretében el őállított olajtermékek, illetve egyéb ellen őrzött
ásványolaj okra is fenntartani a szabványosság hiánya miatti többletadót, tekintettel arra, hog y
ezen termékek hulladékból kerülnek előállításra. Az üzemanyag célra előállított termékekre
ugyanakkor a vonatkozó szakmai jogszabályok szigorú min őségi követelményeket írnak elő ,
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ezért – előállítási módtól és alapanyagtól függetlenül – nem javasolt ezen termékeke t
mentesíteni a szabványosság hiánya miatti többletadó alól .

Budapest, 2009 . október 27 .

Podolák Gyl-rgy
elnök

2


	page 1
	page 2

