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2013. évi . . . . törvény
rkczett : 2013

pr-
" ., 11

a közművezetékek adójáról szóló 2012 . évi CLXVIII. törvény
módosításáró l

1 . §

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény 10 . §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A hírközlési vezetékkel rendelkező adóalanynak a
hírközlési vezeték utáni adó alapjának

– 170 000 métert meg nem haladó része után az egyébként fizetendő
adó 20%-át,

– 170 000 métert meghaladó, de 250 000 métert meg nem haladó
része után az egyébként fizetendő adó 40%-át,

– 250 000 métert meghaladó, de 300 000 métert meg nem haladó
része után az egyébként fizetendő adó 80%-át,

– 300 000 métert meghaladó része után a fizetendő adó teljes
összegét

kell megfizetni .

(2) Az 500 lakosnál kisebb település ellátását biztosít ó
közművezeték-szakasz után az adóalanynak a 6 . §-ban és az (1 )
bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételéve l
meghatározott adó 20%-át kell megfizetnie .

(3) Az 500 lakosnál nagyobb, de legfeljebb 1000 lakossal rendelkező
település ellátását biztosító közművezeték-szakasz után az
adóalanynak a 6. §-ban és az (1) bekezdésében foglalt rendelkezése k
figyelembevételével meghatározott adó 50%-át kell megfizetnie .”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a
2013 . évi adó megállapításánál is alkalmazni kell .
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INDOKOLÁS

A közműadóval érintett társaságok közül a víz és csatorna, valamint a
földgáz és villamos energia szektorok szereplői szabályozott árú
tevékenységet végeznek, valamint 2013. január 1 jétő l nyereség-alapú
31%-os különadót kell fizetniük .

Az érintett társaságok működése szempontjából alapvető tényező a
szolgáltatási ár, amely tehát hatósági árszabályozás alá esik. Az
árbevételre pedig a hálózaton szolgáltatott termékmennyiség van
alapvető hatással. Ezt a termékmennyiséget pedig az ellátott fogyasztó k
száma határozza meg. Ezért nem mindegy, hogy ezen szolgáltatók
esetében egységnyi vezetékre hány fogyasztó jut .

A hatályos törvény ugyanakkor ezt a körülményt nem veszi figyelembe ,
vagyis nem tesz különbséget a társaságok között sem funkció, sem méret,
sem árbevétel alapján, mindössze annyit rögzít, hogy a méterenként 12 5
forint a közműadó.

A közművezetékek adójáról szóló törvény rendkívül nagy terhet ró azokr a
a településekre, ahol kicsi a lakosságszám, kicsi a fogyasztói sűrűség .
Jellemzően ezeken a településeken nem a multinacionális társaságok
hanem kis és közepes vállalkozások végzik a közszolgáltatást . Náluk nem
képződik olyan mértékű profit amely fedezetet tudna teremteni a

közműadóra.

A közművezetékek adójáról szóló törvény változatlan hatályban maradás a
veszélyezteti a kis települések ellátását . A törvényjavaslat biztonságos
ellátás érdekében módosítani javasolja a fizetendő adó mértékét .

Budapest, 2013 . február 11 .

c,__V .t

Göndör István

országgyűlési képviselő

MSZP
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Országgyűlési képviselő
Képviselői önálló indítvány

Törvényjavaslat kezdeményezése

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdésében foglal t
jogomnál fogva, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 85. .' (1) bekezdése és 98. ' (1)
bekezdése alapján mellékelten az alább i

törvényjavaslato t

nyújtom be a Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2013 . február 11 .

Előterjesztő :

ndör István

országgyűlési képviselő

MSZP
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