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Az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. § (i) bekezdése és 102 . §
(1) bekezdése alapján az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792. számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 72. §-a a következők szerint módosul :

„72 . § Az Áfa tv . 58. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, valamint a z
58 . § a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1) Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről ,
a nyújtott szolgáltatásról id őszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés ,
szolgáltatásnyújtás ellenértékét [rendszeresen ismétlődő jelleggel, ]
meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak
utolsó napja.

(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a felek a Ptk . szerinti közszolgáltatási
szerződés alapján teljesített termékértékesítésr ől, nyújtott szolgáltatásról
telekommunikációs	 szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban
állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéké t
[rendszeresen ismétlődő jelleggel, ] meghatározott időszakra állapítják meg, a
teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége .	 A teljesítés időpontja
az	 ellenérték	 megtérítésének	 esedékessége	 azon	 termékértékesítés ,
szolgáltatásnyújtás vonatkozásában is, amelyet a telekommunikációs szolgáltatás
nyújtója	 a	 telekommunikációs	 szolgáltatás	 nyújtására	 szolgáló	 hálózat
felhasználásával teljesít a telekommunikációs szolgáltatás igénybevev ője részére,
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feltéve holt e termékértékesítés szol _áltatásra ' 'tás felek közötti elszámolására a
telekommunikációs szolgáltatás elszámolási id őszakának részeként kerül sor . "

2. A törvényjavaslat 73 . §-a a következők szerint módosul :

„73. § Az Áfa tv . 77 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

»77• § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli
beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szerződés módosulása, valamint
megszűnése	 – ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit i s

miatt egészben vagy részben visszatérített, visszatérítend ő előleg vagy ellenérték
összegével .

(2) Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha

a) a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítése, a bérbeadás vagy a vagyoni érték ű
jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az ügylet kötése előtti
helyzetet állítják helyre, vagy ha ez nem lehetséges, az ügyletet a meghiúsulás
bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik ;

b) betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik ;

c) az 58. § szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik az t
az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy
megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó
ellenértéket .

(3) Az adó alapja utólag csökkenthet ő , ha a teljesítést követően adnak a szerződés
módosulása vagy megszűnése nélkül a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
árengedményt.

(4) [Az adó alapja utólag csökkenthető, ha a teljesítést követően a
kötelezett kupon alapján pénzt térít vissza olyan adóalany vagy nem
adóalany részére, aki (amely) azt a terméket, szolgáltatást, amely
beszerzése, igénybevétele pénzvisszatéríttetésre jogosít, nem közvetlenü l
tőle szerezte be, vette igénybe, feltéve, hogy

a) az a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet közvetlenül a
pénzvisszatéríttetésre jogosult részére teljesítettek, belföldön teljesítet t
adóköteles ügylet, és

b) a visszatérítendő összeg kisebb, mint a kötelezett által teljesített ügylet
adóval növelt összege .] Ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítését
követően az adóalan az üzlet . olitiká'ában részletesen rö zített feltételek szerin t
vásárlásösztönzési célból pénzt térít vissza olyan adóalany vagy nem adóalan y
részére, aki (amely) azt a terméket, szolgáltatást, amelynek beszerzése, igénybevétele
pénzvisszatérítésre jogosít, nem közvetlenül t őle szerezte be, vette igénybe, a pénzt
visszatérítő
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adóalap csökkentésre jogosító ügylet vonatkozásában az értékesített termék, nyújtott
szolgáltatás legalacson, adóval növelt egységárának szorzataként adódó összeg,

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a visszatérített összeget úgy kell tekinteni, mint
amely az adó összegét is tartalmazza ."

3. A törvényjavaslat 74 . §-a a következők szerint módosul :

„74. § Az Áfa tv. 78 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„78. § (1) A 77. § (1)-(3) [ és (2)] bekezdése alkalmazásának feltétele, hogy a
kötelezett az ügylet teljesítését tanúsító száml a

a) érvénytelenítéséről gondoskodjon azokban az esetekben, amikor az el őleg vagy
az ellenérték teljes összegét visszatérítik ;

b) adattartalmának módosításáról gondoskodjon az a) pont alá nem tartoz ó
esetekben .

(2) Abban az esetben, ha az ügylet teljesítését számla azért nem tanúsítja, mert e
törvény szerint számla kibocsátásáról nem kellett a kötelezettnek gondoskodnia, a 77 .
§ (1) és (2) bekezdése szerinti esetben az adó alapja utólagos csökkenésének ne m
akadálya az (1) bekezdés nem teljesülése .

(3) A 77. § (4) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a [kötelezett] pénzt
visszatérítő adóalany az alábbiakkal rendelkezzen :

a) [a pénzvisszatéríttetésre jogosult részére történt termék
értékesítéséről, szolgáltatás nyújtásáról kibocsátott számla másolati
példánya, amely egyértelműen igazolja, hogy az adott ügylet, amelyr e
vonatkozóan a pénzvisszatérítést adják vagy adták, belföldön adóköteles ]
a pénzvisszatérítésre jogosult nevére szóló, a pénzvisszatérítésre jogosító ügyle t
teljesítését tanúsító számla másolati példánya, amely egyértelműen igazolja, hogy az
adott ügylet belföldön teljesített adóköteles ügylet, valamint

b) a pénz átutalásáról vagy a készpénz kifizetéséről szóló bizonylat, amely
egyértelműen igazolja, hogy a [kötelezettet a visszatéríttetés jogosultj a
irányába a kuponon feltüntetett] pénzt visszatérítő adóalany a pénzvisszatérítés
jogosultja részére az üzletpolitikájában rögzített összeget megtérítette .

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti bizonylatnak a következő adatokat kell
tartalmaznia :

a) [a kupon egyértelmű azonosítására szolgáló adatok] a
pénzvisszatérítésre jogosult neve, lakcíme és - adóalany esetén - adószáma ,

b) [a kupont felhasználó neve, lakcíme és – adóalany esetén –
adószáma,] a pénzvisszatérítésre jogosult nyilatkozata alapján az adólevonás i
jogára vonatkozó tájékoztatás az adott ügylet vonatkozásában . [

c) a kupont felhasználó levonási jogosultságára vonatkozó tájékoztatás .

(5) A 77. § és e § alkalmazásában kuponnak minősül bármilyen olyan
eszköz, amely annak birtokosát az azon feltüntetett összeg erejéig pénz
visszatéríttetésére jogosítja, és amely tartalmazza annak egyértelmű
beazonosításához szükséges adatokat .]”"
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4. A törvényjavaslat 76. §-a a következők szerint módosul :

„76. § Az Áfa tv . 135. §-a a következő (4)—(5) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Abban az esetben, ha a tárgyi eszközt a 17 . § szerinti apport vagy jogutódlá s
keretében naptári év közben szerzi meg az apportot fogadó vagy jogutód adóalany oly
módon, hogy a terméket változatlanul tárgyi eszközként használja, a (2) bekezdés
alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy a tárgyi eszközt a szerzés évében mind a z
apportáló vagy a jogelőd adóalany, mind az apportot fogadó vagy jogutód adóalany a
naptári év teljes időtartamában használta azzal, hogy a számítást időarányosan kell
elvégezni .

(5) Abban az esetben, ha az adóalany olyan vagyoni értékű jogot hasznosít
vállalkozásán belül, amely rendeltetésszerű használatot feltételezve legalább 1 évet
meghaladó időtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását ,

[a) arra az ingó tárgyi eszközre vonatkozó szabályokat kell megfelel ően
alkalmazni, azzal, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időt a
vagyoni értékűjog szerzésének hónapjától kezdődően kell számítani ,

b) az a) ponttól eltérően ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
esetén az ingatlan tárgyi eszközre vonatkozó szabályokat kell megfelel ően
alkalmazni, azzal, hogy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott id őt a
vagyoni értékű jog szerzésének hónapjától kezdődően kell számítani .]

a) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén az ingatlan tárgyi eszközre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az(1)bekezdésb)
pontjában meghatározott időt a vagyoni értékű jog szerzésének hónapjától kezdődően
kell számítani ;

b) az a) pont alá nem tartozó vagyoni értékű ioz esetében az ingó tárgyi eszközre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az (i) bekezdésa)
pontjában meghatározott időt a vagyoni értékűjog szerzésének hónapjától kezdődően
kell számítani .”

5. A törvényjavaslat 77 . § (2) bekezdésével megállapított Áfa tv . 153/B. §
(1) bekezdése a következők szerint módosul :

[(2) AzÁfa tv. a 153. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki :]

„153/B . § (1) Abban az esetben, ha az adóalany által korábban 	 megállapított é s
bevallott adóalap vagy az adóalany által korábban fizetendő adóként megállapított és
bevallott adó [utólag ] csökken, az adóalany a különbözetet — ha az a fizetendő adót
érinti, a 153/A. § (i) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő
tételként — legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe
venni, amelyben

a) az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosul t
személyes rendelkezésére áll ;

b) a jogosultnak az ellenértéket, az előleget vagy a betétdíjat visszatérítik az a) pont
alá nem tartozó esetekben ;

c) a jogosultnak a pénzt visszatérítik a 77. § (4) bekezdése szerinti esetben ;
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d) a termék Közösség területéről történő kiléptetésének hatóság általi igazolása az
adóalany, az eredeti számlát módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére ál l
a 98. § (5) bekezdés szerinti esetben ."

6. A törvényjavaslat 83 . §-a a következők szerint módosul :

„83. § Az Áfa tv . a következő 284 . §-sal egészül ki :

»284. § E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
módosításáról szóló 2013 . évi	 törvénnyel megállapított 58. § (1) bekezdését az
olyan 2014. [március 14-ét] június 3o-át követően kezdődő elszámolási időszak
esetén kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014.
[március 14-ét]június	 3o-át követő időpont .”

7. A törvényjavaslat 85. § d) pontja a következők szerint módosul :

„d) 136 . § (1) [bekezdésében] bekezdésének felvezető szövegében a „tárgyi eszközt”
szövegrész helyébe a „tárgyi eszközt vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jogot”
szöveg, az(1)bekezdésa)ésb)pontjábana „tárgyi eszköz” szövegrészek helyébe a
„tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékűjog” szöveg; ”

8. A törvényjavaslat 85 . § h) pontja a következők szerint módosul :

»h) 158/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtá s
te jesítési helye szerinti tagállamban,” szövegrész helyébe a „termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, vagy az ezen tagállamba n
lévő állandó telephelye a 137/A. § szerint nem érintett a termékértékesítés vag y
szolgáltatásnyújtás teljesülésé ben,"szöveg; ”

9. A törvényjavaslat 86. §-a a következők szerint módosul :

„86. § Hatályát veszti az Áfa tv . VII. fejezetének „Adólevonási jog gyakorlásának
módja” alcíme[131-133. §-a] .”

10. A törvényjavaslat 304. §-a a következők szerint módosul :
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„304. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését

követő napon lép hatályba .

(2) A 12. §, 15. § 14—15. pontja, 16. § 8. pontja a kihirdetést követő 30. napon lép

hatályba .

(3) Az I . § (2) bekezdése, 15 . § 1o. pontja, 16. § 5. és 7. pontja 2013 . december 15-én

lép hatályba.

(4) Az I . § (1) és (3) bekezdése, 2. §, 4 . §—11 . §, 15 . § 1—2., 5., 7—9.,11 .,13. és 16—19.

pontja, 16 . § 1–4 ., és 6. pontja, 17. §–20. §, 22. §–24. §, 25. § a) és b) pontja, 26. §–28.

§, 30. § –31 • §, 33. §–35• §, 37. §–38• §, 42. §–47• §, 48 . § (2) bekezdése, 49 . § (3)
bekezdése, 50 . §–53• §, 55. §–68• §, 69. § 1–5., 9 ., 11–13 ., 17. és 19–32. pontja, 70 . §

1–10 . és 12. pontja, 71. §, 73 . §–78. §, 81.§–82 . §, 84 . §, 85. § b)–o) pontja, 86.§–1o6.

§, 107. §–133• §, 135. §–138. §, 140. §–166. §, 168 . §–178. §, 180. § (1)–(2) bekezdése,
182. §–183. §, 185. §, 187. §–190. §, 194 . § I . pontja, 200 . § (2) bekezdése, 202 . § 1–3.
pontja, 203. §—205 . §, 207. §—216. §, 219 . §—222 . §, 223. § (1)-(5) bekezdése, (7)
bekezdése, (9)–(12) bekezdése, 224 . § (2)–(5) és (7)–(8) bekezdése, 225 . §, 226. § (1)

bekezdése, 227. §—228. §, 230 . §, 231 . § (1) bekezdése, 232. §—236. §, 237. § (1)—(2)
bekezdése, 238 . §–243• §, 244. § 1–2., 4. és 6-13. pontja, 245. §, 253. §–303 §, 1 •

melléklet 1., 3–5., 8–9. és 11 . pontja, 2 . melléklet, valamint 6. melléklet 2014. január

1-jén lép hatályba .

(5) A [72. §, 83. §, 1196 . § 2014. március 15-én lép hatályba .

(6) A 48 . § (1) bekezdése, 54 . §, 69 . § 6–8. és 1o. pontja,	 72. §, 79. §-80 . §, 83. §, 85 .§

a) pontja i 134. §, 139 . § 223. § (6) és (8) bekezdése, 224. § (1) és (6) bekezdése, 226 . §
(2) bekezdése, 229. §-a, 231. § (2) bekezdése, 237 . § (3) bekezdése, 244. § 3 . pontja
2014. július 1-jén lép hatályba.”

Indokolá s

1 . Technikai jellegű pontosítás, a jogértelmezés megkönnyítése érdekében az
időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó el őíráson eszközölt módosítás,
valamint annak kiemelése, hogy a telekommunikációs szolgáltatások

teljesítési időpontját is az ellenérték megtérítésének esedékessége határozz a
meg időszakos elszámolású ügylet esetén . Továbbá egyértelműsítésre kerül ,

hogy az ügylet teljesítésének időpontja abban az esetben is az ellenérték
megtérítésének esedékessége lesz, ha az időszakos elszámolású
telekommunikációs szolgáltatást felhasználva kerül sor egyéb ügylet
teljesítésére és ennek elszámolása a telekommunikációs szolgáltatá s
elszámolási időszakának részeként történik (pl . autópálya használati díj) .

2-3. Technikai jellegű pontosítás, a jogértelmezés megkönnyítése érdekében a z
utalványokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó módosítás .

4. Értelmezést egyszerűsítő módosítás .

5. Technikai jellegű pontosítás .

6. A 10 . pont szerinti, módosuló hatálybalépéshez kapcsolódó technikai
pontosítás .

7-9. Technikai jellegű pontosítás .
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lo. Technikai jelleg ű pontosítás, továbbá az elektronikus nyugtakibocsátá s
lehetősége bevezetését lehetővé tevő rendelkezés hatályba lépésének ,
valamint az időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjának
meghatározását módosító rendelkezések hatályba lépésének módosítása
2014. július I . napjára.

Budapest, 2013. november 7.
7_C K! es
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