
ataia

". /8`4501(
Gcs

Érkezett: 2412 NOV 0 5.
Az Országgyű lé s

Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító iavaslat

Kövér László úr ,
az Országgyű lés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése alapján Az egyes adótörvények
és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/8750 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 284. §-a a következők szerint módosul :

„284. § A Ktdt . 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„29. § (1) A vámhatóság az egyéni hulladékkezelést teljesít ő kötelezett és az ennek
érdekében vele szerződött hulladékkezelők által teljesített ügyletek – a hulladékgazdálkodásr a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi, vagy más hatóságo k
hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével – tényleges megvalósulásá t
ellenőrzi .

(2) Az ellenőrzés során az ellen őrzött személy vagy szervezet köteles a vámhatóságga l
együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani .

(3) Ha a vámhatóság kérésére elvégzett mintavétel érdekében a hulladék válogatása ,
osztályozása válik szükségessé, úgy annak költsége[i ] 2 amennyiben az ellen őrzés jogsértést tár
fiaz ellenőrzött személyt vagy szervezetet, 	 egyébként a vámhatóságot terheli[k] .

(4) A vámhatóság a mintavételről jegyzőkönyvet készít .

(5) A mintavételi jegyz őkönyv tartalmazza :

a) a mintavételi jegyzőkönyv sorszámát, vagy más jelét ,

b) a mintát vev ő személy megnevezését ,

c) a mintavételben közvetlenül részt vevők nevét, azonosítását,
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d) a mintavétel helyét és időpontját ,

e) a mintavétel indoklását,

fj a megmintázott tétel mennyiségét és minden, az azonosításhoz szükséges adatát ,

g) a vett minták mennyiségét és azonosítási jeleit ,

h) a mintavevők aláírását és bélyegző lenyomatát .

(6) A mintavételi jegyzőkönyvet 3 példányban kell kiállítani, melynek eredeti példánya a
vámhatóság példánya, másodpéldánya a mintát kíséri, harmadpéldánya az ellenőrzött személ y
vagy szervezet példánya.'

2. A törvényjavaslat 285 . §-a a következők szerint módosul :

„285. § A Ktdt . 29/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„29/A. § (1) A vámhatóság az OHÜ által finanszírozott hulladékhasznosítási szolgáltatások
körébe tartozó ügyletek tényleges megvalósulását, illetve azok végrehajtásána k
szabályszerűségét ellenőrzi. Az ellenőrzést azon személyek vonatkozásában indítja meg ,
amelyek számára az OHU a kifizetést teljesítette (a továbbiakban : kifizetés jogosultja) .	 Az
OHU által történő kifizetés költségvetési támogatásnak (továbbiakban : támogatás) minősül .

(2) A vámhatóság az Art. szerinti ellenőrzés szabályai szerint ellenőrzi a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi, vag y
más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével, a
környezetvédelmi termékdíjköteles termékb ől keletkezett hulladék el őkezelését ,
feldolgozását, ártalmatlanítását, hasznosítását .

(3) [Az OHÜ által történő kifizetés költségvetési támogatásnak (továbbiakban :
támogatás) minősül. ]Az (1)–(2) bekezdés szerinti ellenőrzésre az Art. szabályait a jelen § -
ban meghatározott[az alábbi ]eltérésekkel kell alkalmazni .

(4) A támogatás igénybevételének jogszer űségét a vámhatóság - a kifizetések alapjául
szolgáló bizonylatok adatai alapján - támogatásonként (kifizetésenként) vagy meghatározott
időszak tekintetében is vizsgálhatja .

[(5) A megbízólevél tartalmazza különösen :

a) az ellenőrzést lefolytató vámhatóság megnevezését, vezetőjének aláírását, valamin t
a vámhatóság adatait, bélyegzőlenyomatát ,

b) az ellenőrzött személy vagy szervezet megnevezését, székhelyét, adóazonosít ó
számát,

c) az ellenőrzéssel érintett időszakot ,

d) az ellenőrzés alapját képez ő jogszabályok megnevezését ,

e) a vizsgálatot végzők nevét, megbízásuk tartalmát,

j) az ellenőrzés megkezdésének, tervezett befejezésének időpontját ,

g) a megbízólevél keltét . ]

([6]5) Az OHÜ az állami adó- és vámhatóságot az e törvény szerinti szerz ődés
megkötésérő l a szerződéskötést követő , kifizetés esetén a kifizetéstő l számított 15 napon belü l
elektronikus úton tájékoztatja a szerződés, a szerződéskötés alapjául szolgáló okmányok ,
bizonylatok, dokumentumok, illetve a teljesítés (kifizetés) alapjául szolgáló bizonylato k
adatainak egyidej ű megküldésével .
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([7]6) Az ellenőrzés során az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles a vámhatóság
kérésére a szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentációk teljességéről
nyilatkozatot tenni .

([8]7) Az ellenőrzött személy az ellenőrzés alá eső tevékenységével kapcsolatos
bizonylatot, könyvet, nyilvántartást és egyéb iratot, adathordozót, más tárgyi bizonyítékot
köteles teljes körűen a vámhatóság rendelkezésére bocsátani, mely bizonyítási eszközöket -
tételesen részletezett átvételi elismervény ellenében - a vámhatóság bevonhatja . Az irat ,
adathordozó, tárgyi bizonyíték a vámhatóság hivatali helyiségben történő tanulmányozás
céljából is bevonható, ilyen esetben 60 napon túl, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig csak
az illetékes vámszerv vezetőjének engedélyével, végzéssel tartható a vámhatóságnál .

([9]8) Az iratokról bevonásuk el őtt az ellenőrzött személy vagy szervezet saját költségér e
másolatot készíthet . Az ellenőrzött személy vagy szervezet kérelmére, a vámhatóság az
eredeti okmányok helyett az ellenőrzött személy vagy szervezet által készített és által a
eredetivel egyezőként elismert másolatot is bevonhatja .

([10]9) A vámhatóság az ellenőrzés megkezdése el őtt, valamint az ellenőrzés ideje alatt
bármikor helyszíni szemlét tarthat . A szemle szükség esetén megismételhető . A szemle
esetében az ellenőrzést végző - az ellenőrzött szervezet működési rendjét figyelembe véve -
üzleti, üzemi vagy egyéb helyiségekbe beléphet, iratokat bevonhat, próbagyártást rendelhet el ,
a mintavétel szabályainak megfelelő módon mintát vehet, felvilágosítást kérhet, tárgyakat,
munkafolyamatokat vizsgálhat meg, adathordozók adattartalmát rögzítheti és leltárfelvétel t
készíthet . Az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles a helyszíni szemle során a
vámhatósággal együttműködni . A helyszíni szemle megkezdésekor az ellen őrzést végző
szolgálati igazolvánnyal igazolja magát .

([11] 10) Ha az ellenőrzött személy vagy szervezet vállalkozási tevékenységét
magánszemély lakásában végzi, vagy e tevékenységéhez más személy ingatlanát vesz i
igénybe, az ellenőrzés megkezdése el őtt a vámhatóságnak tisztázni kell, hogy az ellenőrzött
személy vagy szervezet tevékenységét a más tulajdonában lev ő lakás vagy ingatlan mely
helyiségeiben, részeiben végzi . Az ellenőrzést csak az ellenőrzött személy vagy szervezet álta l
használt helyiségekben, helyeken lehet lefolytatni, a helyiség használatára vonatkozó adatoka t
elsősorban a tulajdonos és az ellen őrzött személy vagy szervezet között létrejött szerződés
alapján kell megállapítani .

([12]11) A helyszínen tartott ellenőrzést az ellenőrzött személynél vagy szervezetnél a
tevékenysége idején (munkaidőben), más személynél napközben, 8 és 20 óra között lehe t
lefolytatni . Ettől akkor lehet eltérni, ha az ellenőrzött személy vagy szervezet kéri, vagy ha a
késedelem az ellen őrzés eredményességét veszélyeztetheti .

([13]12) Az ellenőrzés során az ellenőrzött személy vagy szervezet köteles különösen a
bizonyítékokat - ideértve szükség esetén a magyar nyelv ű szakfordítását is - a vámhatóság
által meghatározott időpontra az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátani, illetve az
ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények és egyéb feltételek megismerését biztosítani ,
szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a
betekintést lehet ővé tenni .

([14]13) A vámhatóság az ellenőrzött személyt vagy szervezetet, illetve az ellen őrzés
alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban álló személyt az elrendelt ellen őrzés
tényállásának teljes körű tisztázása érdekében felhívásban nyilatkozattételre kötelezheti a z
általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplő adatról, tényről, körülményről .

([15]14) A nyilatkozattétel megtagadható, ha a személy az eljárásban tanúként nem lenne
meghallgatható, vagy a tanúvallomást megtagadhatná .
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([16] 15) Az ellenőrzött személyt vagy szervezetet, illetve az ellenőrzés alanyával közvetett ,
vagy közvetlen kapcsolatban álló személyt ki kell oktatni jogairól és kötelezettségeir ől ,
valamint figyelmeztetni kell a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire . Az
ellenőrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban álló személy nyilatkozattételér ő l
az ellenőrzött személyt vagy szervezetet nem kell értesíteni .

([17] l6) A vámhatóság az ellenőrzött személy vagy szervezet, illetve az ellenőrzés
alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban álló személy szóbeli nyilatkozatáról
jegyzőkönyvet készít . A jegyzőkönyv tartalmazza különösen a vámhatóság megnevezését, a
jegyzőkönyv készítésének helyét, idejét, a nyilatkozattev ő azonosításához szükséges adatokat
és lakcímét, a jogokra és kötelezettségekre történő kioktatást, a jogkövetkezményekre val ó
figyelmeztetést, a nyilatkozatot, valamint a nyilatkozattevő és a jegyzőkönyvvezető aláírását .

([18] 17) Az ellenőrzött személynek vagy szervezetnek joga van az ellenőrzés során
keletkezett iratokba betekinteni . Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet ,
vagy saját költségére készíttethet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek
teljesítéséhez szükséges .

([19] 18) Nem tekinthet be az ellenőrzött személy vagy szervezet

a) a vámhatóság belső levelezésébe,

b) a tanú vagy az eljárásban részt vev ő más személy természetes személyazonosító adatai t
tartalmazó jegyzőkönyvbe (iratba), ha a vámhatóság ezen adatokat zártan kezeli ,

c) felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a min ősített adatot tartalmazó iratba
vagy az ilyet tartalmazó iratrészletbe ,

d) az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más személyre vonatkozó, adó- vagy
vámtitkot érintő rendelkezésbe ütközik ,

e) törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmé t
szabályozó törvény kizárja .

([20] 19) Amennyiben jelen §-ban meghatározott kötelezettségét az ellen őrzött személy
vagy szervezet, illetve az ellenőrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban álló ,
vagy kapcsolatban állt személy megszegi, a vámhatóság a [Ktdt. 132 . §[-a] szerinti mulasztás i
bírságot szab ki .

([21]20) Az ellen őrzésről a vámhatóság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza
különösen :

a) az ellenőrzést végző vámszerv megnevezését, a jegyzőkönyv iktatószámát, az ellen őrzést
végzők nevét ,

b) az ellenőrzött személy vagy szervezet nevét, székhelyét, adóigazgatási számát, a
közreműködő személy nevét, adóigazgatási számát/adóazonosító jelét,

c) az ellenőrzés kezdő időpontját,

d) az ellenőrzés tárgyát, az annak alapját képező jogszabályok felsorolását, az ellen őrzéssel
érintett időszakot ,

e) az ellenőrzést végzők megállapításait, különös tekintettel a támogatás igénybe vételének
jogszerűségére, a tisztázott tényállást a vonatkozó jogszabályok megjelölésével, és annak
bizonyítékait, az ellenőrzött személy vagy szervezet által felajánlott és visszautasítot t
bizonyítékok felsorolását, annak indokait,
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J) utalást arra, hogy a jegyz őkönyvben foglaltakra az ellen őrzött a törvényben
meghatározott határidőn belül észrevételeket tehet ,

g) az ellenőrzést végzők aláírását .

([22]21) Az ellenőrzési határid ő kezdő napja a megbízólevél kézbesítésének, a kézbesíté s
mellőzése esetén a megbízólevél átadásának napja . Az ellenőrzés befejezésének határideje -
beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját - 60 nap . Indokolt esetben az
ellenőrzést lefolytató vámszerv vezetője - az ellenőrzött személy vagy szervezet értesítésével -
a határidőt egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbíthatja .

([23]22) A meghosszabbított ellenőrzési határidőt, ha a tényállás további tisztázás a
szükségessé teszi, a vámhatóság másodfokú szerve egyszer, legfeljebb további 30 napi g
terjedő időtartammal meghosszabbíthatja .

([24]23) Az elrendelt ellenőrzéssel összefüggésben a vámhatóság kapcsolódó vizsgálatot
végezhet olyan személynél, amely az ellen őrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen
kapcsolatban áll vagy állt, feltéve, hogy az elrendelt ellen őrzés tényállásának teljes körű
tisztázása érdekében e vizsgálat lefolytatása szükséges . A kapcsolódó ellenőrzés határideje 6 0
nap. Indokolt esetben az ellenőrzést lefolytató vámszerv vezetője – az ellenőrzött személy
vagy szervezet értesítésével – a határidő t egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja .

([25]24) Ha a vámhatóság a vizsgálat megállapításait más személynél végzett kapcsolód ó
vizsgálat eredményével támasztja alá, az erről szóló jegyzőkönyvnek, illető leg határozatának
az ellenőrzött személyt vagy szervezetet érintő részét az ellenőrzött személlyel vagy
szervezettel részletesen ismertetni kell .

([26]25) A vámhatóság az ellenőrzésről a jegyzőkönyv alapján határozatot hoz .

([27]26) Amennyiben a vámhatóság megállapítja, hogy az ellenőrzött személy vagy
szervezet a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy a határozatban jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összege kétszeresének megfizetését rendeli el . A támogatási összeg
kétszeresének megfizetésére a támogatást igénylő a határozat jogerőre emelkedésétő l
számított 15 napon belül köteles .

([28]27) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a vámhatóság az ellenőrzött személy
vagy szervezet terhére a támogatási összeg kétszerese megfizetésének előírása mellett 100
ezer forinttól 1 millió forintig terjed ő bírságot szab ki . '

Indokolá s

Az indítvány a vállalkozói terhek csökkentése érdekében és méltányossági megfontolásbó l
csak abban az esetben terheli a gazdálkodókra a vámhatóság kérésére végzett mintavéte l
költségeit, ha az ellen őrzés jogsértést tár fel . Az indítvány többi eleme a logikusab b
jogszabály-felépítést és a jogrendszer koherenciáját segíti el ő .

Budapest, 2012 . november 5 .

Rogán Antal
elnök
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