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Módosító iavaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az általános forgalm i
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó -
visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló T/4124. számú törvényjavaslathoz az

alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat a 1 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az adózó 2011 . október 20 . napjáig benyújtott kérelmében az e törvény hatálybalépés e

előtti időszakra vonatkozó bevallásának kizárólag a korábban megállapítot t
jogkövetkezmények felülvizsgálata céljából ismételt ellen őrzését kérheti az állami

adóhatóságtól, ha a korábbi ellenőrzés alapján az Áfa tv. e törvénnyel hatályon kívül helyezett

186. (2)–(4) bekezdésének vagy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.

törvény 48. §-a (7) bekezdésénekalkalmazása miatt terhére jogerős határozattal adóbírság,

késedelmi pótlék került megállapításra. E kérelmet az adózó akkor is benyújthatj a, ha az (1 )
bekezdésben foglaltakat nem alkalmazza. E kérelem benyújtására előírt határidő jogvesztő ,
igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.”

2. A törvényjavaslat a 3 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„3. § Az Áfa tv . e törvénnyel hatályon kívül helyezett 186. (2)–(4) bekezdése,	 továbbá a z

általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvény 48 . §-a (7) bekezdése az e törvény

hatálybalépésekor folyamatban lév ő ügyekben és az e törvény hatálybalépését követ ően indul t

ügyekben nem alkalmazható .”
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Indokolá s

1. A módosító indítvány kiterjeszti az ismételt ellenőrzésre vonatkozó kérelem
lehetőségét azokra az esetekre is, amelyekben az ún . régi Áfa törvény alapján tett
megállapítást az adóhatóság .

2. A módosító indítvány rögzíti, hogy az ún. régi Áfa törvénynek az új Áfa tv . hatályon
kívül helyezett rendelkezésével azonos tartalmú rendelkezése sem alkalmazható a
folyamatban lévő ügyekben.

Budapest, 2011 . szeptember 19 .

Babák Mihály
Fidesz — Magyar Polgári Szö~/etség
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