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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 különö s

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 68 . §-ának az alábbi új (4)-(5)
bekezdésekkel történő kiejzészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a
törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen változik):

„(4) 2010. április 1 . és december 31 . között a jövedéki termékeknek belföldről az
adófizetés halasztása mellett azon tagállamokba történő szállítása esetén, amelyek a Jöt.e
törvénnyel megállapított 7 . §-ának 7/A. pontjában meghatározott uniós számítógépes rendsze r
használatához szükséges nemzeti alkalmazást 2010 . április 1-jével nem vezetik be, a Jöt .
2010. március 31-én hatályos 20-21 . §-ának rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni .

(5) Az adópolitikáért felel ős miniszter a (4) bekezdés szerinti tagállamok körét az Európai
Bizottságtól történt tudomásszerzést követ ően haladéktalanul, de legkésőbb 2010. február 28-
áig táj ékoztatóban közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelen ő Hivatalo s
Értesítőben.”

Indokolá s

Tekintettel arra, hogy egyes tagállamok a 2008/118/EK irányelvben meghatározott 2010 .
április 1-i határidőre - az eredeti tervekkel ellentétben - még részlegesen sem vezetik be a
számítógépes rendszer (EMCS) használatához szükséges nemzeti alkalmazásaikat, amine k
következtében nemcsak feladni, hanem fogadni sem tudnak elektronikus eljárás keretébe n
indított szállítmányokat 2010 végéig, ezért az így kialakuló helyzetet jogszabályilag rendezni
kell . A Javaslat az adófelfüggesztéssel történő szállítások folytonosságának biztosítása ,
valamint a jövedéki kockázatok minimalizálása érdekében ezen tagállamok viszonylatában az



elektronikus eljárás helyett — átmeneti időszakra — a jelenleg hatályos, papír alapú eljárás t

rendeli alkalmazni .

Budapest, 2009 . október 27 .

2


	page 1
	page 2

