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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 .§ (1)
bekezdése és a 102.§ (1) bekezdése alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos
nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló T/l0238 számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő .

1 . A javaslat 53. § 55. pont (7) bekezdés módosítását az alábbiak szerint javasoljuk :

53. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairó l
szóló 2003 . évi CXXVII . törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. § 1 . pont h) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában
1 . jövedéki termék belföldi előállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék

felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelés i
(palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve :]
„h) az adómentes felhasználói vagy a felhasználói engedélyes tevékenység során
szennyezetté vált jövedéki termék tisztítását, ha azt adómentes felhasználó vag y
felhasználói engedélyes végzi és a tisztítással visszanyert jövedéki terméket a z
engedélyezett célra használja fel, ”

(2)A Jöt. 7. §-a a következő 53–55 . ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)
„ 53. regionális beruházási támogatás: a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti
regionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C 54/08), valamint a csoportmentesség i
rendelet 13. cikke szerinti támogatás ;

54. környezetvédelmi beruházási támogatás: a környezetvédelem állami támogatásáró l
szóló közösségi iránymutatás (2008/C 82/01) 3 .1 .6 .1 pontja szerinti támogatás, valamint
a csoportmentességi rendelet 23 . cikke szerinti támogatás ;

55. mezőgazdasági beruházási támogatás: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, 2007–2013 (2006/C 319/1) IV .A és
IV.B pontja szerinti támogatás .”
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A Jöt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3) A szennyezetté, illetve az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált ,
adómentesen beszerzett jövedéki termék a vámhatóság felügyelete mellett megsemmisíthet ő ,
adóraktárba szállítható, továbbá azt a jövedéki terméket beszerz ő adómentes felhasználó
tisztíthatja (regenerálhatja) .”

(4)A Jöt. 52. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :
„(6) Az adó mértéke az E85 esetében – a (2) bekezdés b) pontjától eltérően – az (1) bekezdés
a) pont szerinti adómérték, amennyiben az E85-öt olyan adóraktár-engedélyes bocsátj a
szabadforgalomba, aki regionális beruházási támogatásban, környezetvédelmi beruházási
támogatásban vagy mezőgazdasági beruházási támogatásban részesült és az (1) bekezdés a)
pont szerinti adómérték, valamint a (2) bekezdés b) pont szerinti adómérték különbségének é s
az (1) bekezdés a) pont szerinti adómérték alkalmazásával szabadforgalomba bocsátott E8 5
mennyiségének szorzata nem éri el a kapott regionális beruházási támogatás, a
környezetvédelmi beruházási támogatás vagy a mez őgazdasági beruházási támogatás

összegét.

(7) Az E85-öt szabadforgalomba bocsátó adóraktár-engedélyes külön jogszabály szerin t
nyilatkozik arról, hogy részesült-e regionális beruházási támogatásban, környezetvédelmi
beruházási támogatásban vagy mezőgazdasági beruházási támogatásban.”

(5) A Jöt. 60. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki :
„(5) A szennyezetté, illetve az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált ,
felhasználói engedéllyel beszerzett jövedéki termék a vámhatóság felügyelete mellett
megsemmisíthet ő , adóraktárba szállítható, továbbá a jövedéki terméket beszerző felhasználói
engedélyes tisztíthatja (regenerálhatja) . A regenerálással előállított termék felhasználói
engedéllyel beszerzett terméknek minősül.

(6) Az engedélyezett célra történő felhasználást követően a technológiából visszanyert,
valamint az (5) bekezdés szerinti regenerált jövedéki terméket készletre kell venni .”
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A Jöt. 110. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) Az üzlethelyiség raktárában, továbbá – a Kertv . 2. § 30. pontja szerinti vendéglátást
folytató kereskedelmi egység (a továbbiakban: vendéglátó-ipari üzlet) és a Kertv. 2. 23.
pontja szerinti szálláshely-szolgáltatást folytató kereskedelmi egység (a továbbiakban :
kereskedelmi szálláshely) kivételével – az üzlethelyiség eladóterében az alkoholterméke t

kizárólag bontatlan, – a 73 . § (16) bekezdésben foglalt tárolás kivételével – zárjeggyel ellátott
palackban, a bort bontatlan palackban, továbbá bontatlan, hivatalos zárral ellátott kannában ,
hordóban is lehet tárolni, értékesíteni . A vendéglátó-ipari üzlet és a kereskedelmi szálláshel y
üzlethelyisége eladóterének kiszolgálásra szolgáló részében a 2 liter alatti kiszerelésű
alkoholtermékbő l és borból választékonként legfeljebb [őt-öt] tíz-tíz, a 2 literes vagy annál
nagyobb kiszerelésű alkoholtermékbő l és borból választékonként legfeljebb egy-egy bontot t
palackot, kannát, hordót lehet tartani. A kannás, hordós kiszerelésű bor kimérése az eladótér
kiszolgálásra szolgáló részében az e célra kialakított (használt) kimér őedényből (eszközből )
vagy közvetlenül a kannából, 25 litert meghaladó edényzetből történő kimérése esetén
italadagoló szerkezeten keresztül vagy a vámhatóság által engedélyezett átfolyásmér ővel
ellátott szerkezet útján történhet.”
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A Jöt. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„117. (1) A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató személlyel szemben az

Art. 174. §-ában meghatározott intézkedés alkalmazandó azzal, hogy üzlethelyiségét ,
telephelyét a vámhatóság a 101 . §, a 105. § (3) bekezdésének, a 106 . § (1) bekezdésének, a

110. § (3), (7), (9), (12), (15) bekezdéseinek, valamint a zárjegyre, az adój egyre és a hivatalo s
zárra vonatkozó, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott szabályoknak a
megsértése esetén az első jogsértés alkalmával 12, ismételt el őfordulás esetén 30, majd
minden további jogsértés alkalmával 60 nyitvatartási napra bezárhatja .

(2) Nem lehet alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt intézkedést, amennyiben a jövedék i

termék mennyisége, amelyre a jogsértést elkövették, nem éri el a 110 . § (5) bekezdésébe n
meghatározott kereskedelmi mennyiséget, illetve az üzemanyagok esetében az 500 1 itert, és a
jogsértést első ízben követték el.
(3)Az (1) bekezdésben foglalt intézkedés alkalmazása során az eset összes körülményé t

mérlegelni kell, különösen az adózás alól elvont termék mennyiségét, az adóhiány
nagyságát, keletkezésének körülményeit, a jövedéki termék beszerzésének körülményeit, a
jövedéki termék származását igazoló okmányokat, a jogsért ő személy jogellenes
magatartásának súlyát, továbbá hogy a jogsértő személy az adott helyzetben a tőle
elvárható körültekintéssel járt-e el a jövedéki termék vagy jövedéki termékek beszerzés e
során .

(4)Amennyiben a nem jövedéki engedélyes kereskedő az üzemanyagtöltő állomáson nem
alkalmazza a jogszabályban előírt pénztárgépet vagy a 106 . (8) bekezdésében, illetve a

110. § (13) bekezdésében foglalt rendelkezést megsérti – ide nem értve azt, ha a nem
jövedéki engedélyes kereskedő saját hatáskörében akkreditált laboratóriumi vizsgálattal
tárta fel a szabványon kívüliséget –, az üzemanyagtölt ő állomást az első jogsértés
alkalmával 12, ismételt előfordulás esetén 30, majd minden további jogsértés alkalmáva l
60 nyitvatartási napra be kell zárni .

(5)Nem kell alkalmazni a (4) bekezdésben foglalt intézkedést, amennyiben a körülményekbő l
megállapítható, hogy a jogsértő személy az adott helyzetben a tőle elvárható
körültekintéssel járt el a jövedéki termék vagy jövedéki termékek beszerzése során .

(6)Az ismétlődésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak, ha két egymást követ ő
ugyanolyan jogsértés elkövetése – ha annak pontos id őpontja nem állapítható meg,
feltárása – között 2 év eltelt.”

(8)A Jöt . a következő 128/F . §-sal egészül ki :
„128/F. § Ha az e törvény szerint kiadott, érvényes engedély ű korábbi engedélyes a vasút i
közlekedésről szóló 2005 . évi CLXXXIII. törvény 87/A. § (1) bekezdése szerinti jogelőd
pályavasúti társaságnak, a későbbi engedélyes pedig a vasúti közlekedésrő l szóló 2005 . évi
CLXXXIII. törvény 87/A. (2) bekezdése szerinti jogutód pályavasúti társaságnak minősül,
akkor a kés őbbi engedélyes a korábbi engedélyes e törvényben és a felhatalmazása alapjá n
kiadott jogszabályban meghatározott jogai és kötelezettségei tekintetében jogutódnak minősül
és az e törvény szerinti engedély módosítását kell kérni .”
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A Jöt .

1. 7. § 37/E . pontjában az „52. § (2) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „52 . § (2 )
bekezdés j) pontja” ,

2. 33 . § b) pontjában az „az adózás rendjéről szóló törvénynek (a továbbiakban : Art) ”
szövegrész helyébe az „az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási

együttműködés egyes szabályairól szóló törvénynek ”

szöveg lép .



INDOKOLÁS

Nagyobb létszám befogadására képes vendéglátóhelyeken nem elegend ő a korábban
meghatározott mérték.

Budapest, 2013 .

Simon Gábor
MSZP
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