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Dr. Kövér László
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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) ООУ határozat 40. § (1 )

bekezdése alapján а Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáró l

szóló T/2141 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő , amelynek megtárgyalására а Gazdasági Bizottságot kérem :

А törvényjavaslat 272 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„272 . § [(1) А jövedéki adóról és а jövedéki termékek forgalmazásának kiilönös

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja helyébe а
következő rendelkezés lép :

(A jövedéki engedélyre jogosult az а személy,}

„a) aki – az (5) és (8)–(11) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az

ásványolajtermékek esetében 600 millió Ft, dohánygyártmányok esetében 22 millió F t

Lövedéki biztosítékot nyújt, továbbá az egyéb jövedéki termékek esetében éves nett ó

árbevételének függvényében nyújt jövedéki biztosítékot а következők szerint:

аа) ha éves nettó árbevétele nem haladja meg а 300 millió forintot, а jövedéki biztosíték

összege 22 millió forint,

ab) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 300 millió forint, de nem haladja meg а 600

millió forintot, а jövedéki biztosíték összege 40 millió forint ,

ас) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 600 millió forint, de nem haladja meg az 1

milliárd forintot, а jövedéki biztosíték összege 60 millió forint ,

ad) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 1 milliárd forint, de nem haladja meg а 2

milliárd forintot, а jövedéki biztosíték összege 120 millió forint ,

ас) hа éves nettó árbevétele magasabb, mint 2 milliárd forint, а jövedéki biztosíték

összege 150 millió forint.”



(2)] А jövedéki adóról és а jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szól ó

2003 . évi CXXVII . törvény 104 . §-a а következő (2a) [és (2 13)] bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő és köztes alkoholtermék eseténа (2) bekezdés a) pontj a
szerinti jövedéki biztosíték összege 22 millió forint, amennyibenа személy

а 1e alább 3 éve rendelkezik 'övedéki en _ edéll e1 és ez idő alatt nem kellett 'övedéki
bírságot fizetnie vagy

b) saját maga által megtermelt alapanyagból el őállított ilyen terméket is forgalmaz .

[Е §alkalmazásában nettó árbevétel

a) а számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres
könyvvitelt vezető vállalkozó esetében : а pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és а nem
pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együ ttes összege), а b) és c)
alpontban meghatározott eltérésekkel ,

b) а személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónál : а
tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésbe n
kapott –általános forgalmi adó nélküli –ellenérték,

c) а kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás esetén, а kisvállalati
adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás bevétele .

(213 ) А (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában а tárgy adóévet megelőző adóév nettó
árbevételét, az újonnan alakult társaságoknál а tárgy adóévi várható nettó árbevételt
kell figyelembe venni. Ha а megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, az adóév naptári
napjai alapján 12 hónapos id őszakra számított nettó árbevételt kell figyelembe venni .]”



INDOKOLÁ S

Az Országgyűlés által 2014 . november 18-án elfogado tt „Az egyes adótörvények és azokka l
összefüggő más törvények, valamint а Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló 2010 . évi GXXII .
törvény módosításáról” szóló T/1705 . számú törvényjavaslat módosította a jövedéki adóról és
а jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII . törvény
104. § (1) bekezdését . Az új törvény az ásványolajtermékeken, valamint а
dohánygyártmányokon kívüli egyéb jövedéki termékek esetében 22 millió forintról 150 milli ó
forintra emelte а jövedéki biztosíték összegét .

Elismerve az Országgyűlés döntésének helyességét, melynek célja а jövedéki visszaélések
elleni hatékonyabb fellépés lehetővé tétele volt, szükségét látom az általános szabály alól i
kivételek megállapításának . А 1/2141 . számú törvényjavaslatot is hasonló szándék vezette ,
272 . §-a megváltoztatná az Országgyűlés novemberi döntését és egy sávos biztosíték fizetés i
rendszert állapítana meg. Álláspontom szerint azonban а javasolt mechanizmus feleslegesen
bonyolítaná meg а jövedéki biztosíték fizetésének eljárását .

Javaslatom két személyi kör számára biztosítana kivételt а 150 milliós biztositék adás alól, az
ё esetükben а jelеnleg hatályos szabályok szerinti 22 millió forint maradna а biztosíték
összege. Nem kellene а magasabb biztosítékot fizetnie annak sem, aki alkoholtermékkel ,
sörrel, borral, pezsgővel vagy köztes alkoholtermékkel kapcsolatos jövedéki tevékenysége t
folytat és legalább 3 éve rendelkezik jövedéki engedéllyel, továbbá ez id ő alatt nem kellett

jövedéki bírságot fizetnie .

А másik kedvezményezett csoportba azok tartoznának, akik а saját maguk által megtermel t
alapanyagból állítanak elő alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt vagy köztes alkoholterméket és
esetleg más termék mellett azt is forgalmazzák .

Budapest, 2014. december 03 .

Szatmáry Kristo f
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