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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján a T/3652 . számú, a
népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő .

1 . A törvényjavaslat 10 . § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

10. § (1) Az adó alanya bevallási kötelezettségét évente teljesíti az e célra rendszeresítet t
nyomtatványon a vámhatósághoz .
(2) Az adózónak az adóbevallással egyidejűleg az adóbevallás esedékességét követ ő második
naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra adóelőleget kell bevallania az
esedékességi időre eső összeg feltüntetésével . Nem lehet adóelő leget bevallani arra a naptári
hónapra, amelyre az adózó már vallott be adóelő leget. Az adóelőleg havonta, egyenlő
részletekben, minden hónap 20 . napjáig esedékes . Az adóalany a megfizetett adóelőleg és az
adóévre megállapított adó különbözetét – ide nem értve a jogutód nélküli megszűnés eseteit –
a tárgyévet követő év február 25 . napjáig fizeti meg, illet őleg ettől az időponttól igényelheti
vissza. Az adóelő leg
a) az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának összege, ha az adóévet megelőző adóév
időtartama 12 hónap volt,
b) az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának időarányosan 12 hónapra számított összeg e
minden más esetben.

2. A törvényjavaslat a következ ő , 11 . §-sal valamint alcímmel egészül ki, egyúttal a 11 . §
számozása és az azt megelőző , 10. alcím értelemszerűen változik :

„10. Az adózás rendiéről szóló törvény módosítás a

11 . § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 79 . § (íjbekezdése a következő , j)
ponttal egészül ki :
(Avámhatóság hatáskörébe tartozik:)
j) a népegészségügyi termékadóval



(kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása, ide nem értve a végrehajtási eljárás lefolytatását. )

3 . A törvényjavaslat (új számozás szerinti) 12 . §-át követően a következő , 13 . §-sal egészül
ki :

13. E törvén 11 • -a valamint az azt me
veszti ."

előző alcím 2011 . sze tember 2-án hatál át

Indokolá s

Az általános forgalmi adó bevallásához igazodó adóbevallás bonyolult és feleslege s
adminisztrációs terhet ró az adóalanyokra . Ezért a módosító javaslat – a társasági adóho z
hasonlóan – éves bevallásra kötelezi az adóalanyokat, akik az eredeti javaslat szerint alanyi
ÁFA-mentes vagy bevallásra nem kötelezett adózói köbe tartozókhoz hasonlóan az Art .
általános szabályai szerint, a tárgyévet követő február 25-ig kötelesek adóbevallás
benyújtására. Az adóalanyok költségvetési bevételek folyamatossága érdekében – szintén a
társasági adóhoz hasonlóan – az el őző évi (időarányos) adókötelezettségük alapján havonta
kötelesek adóel ő leget fizetni .
Mivel a bevezetend ő adónem számítási és nyilvántartási módszerei gyakorlatilag azonosak a
szintén a vámhatóság hatáskörébe tartozó jövedéki adóval, környezetvédelmi termékdíjjal .
Indokolt tehát a népegészségügyi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat is a
vámhatóság hatáskörébe utalni, mivel az ehhez szükséges technikai feltételek itt állnak
rendelkezésre. Ehhez a normaszöveg Art-tal konzisztens módosításán kívül magának az Art -
nak a módosítása is szükséges .
A módosító javaslat egyúttal az Art . módosításának deregulációját is elvégzi .

Budapest, 2011 . június 27 .

Z. Kárpát Dániel
Jobbik
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