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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs

kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/6349. szám)

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Tao. törvény 16/A. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Tao. törvény II. Fejezete a 16. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

,,Tőkekivonásra vonatkozó különös rendelkezések

16/A. § (1) Az adózó a (2) bekezdés szerint növeli az adóalapot

a) - a 16. § (7) bekezdése hatálya alá tartozó esetek közül -, ha az adózó e törvény
hatálya alól azért kerül ki, mert az üzletvezetés helyét külföldre helyezi, feltéve, hogy ez a
külföldi adóügyi illetőség megszerzését vonja maga után, azzal, hogy nem kell alkalmazni
a növelést azon eszközökre, amelyek továbbra is ténylegesen kapcsolódnak a belföldön
található telephelyhez,

b) ha az adózó a belföldi székhelyéről külföldi telephelyére helyez át eszközöket,
amennyiben az áthelyezést követően az eszközök nem keletkeztetnek belföldön e törvény
szerinti adófizetési kötelezettséget,

e) ha az adózó belföldi telephelyéről külföldi székhelyére vagy külföldi telephelyére
helyez át eszközöket, amennyiben az áthelyezést követően az eszközök nem keletkeztetnek
belföldön e törvény szerinti adófizetési kötelezettséget,

d) ha az adózó belföldről külföldre helyezi át a belföldi telephelye által folytatott üzleti
tevékenységet, amennyiben az áthelyezést követően az eszközök nem keletkeztetnek
belföldön e törvény szerinti adófizetési kötelezettséget

(az a)-d) pont a továbbiakban együtt[esen]: kivonás) [az áthelyezett eszközök,
tevékenységek kivonásakor fennálló piaci értékének az eszközök könyv szerinti
értékével csökkentett összegével] a kivonás adóévében, ha e törvény egyéb rendelkezései
alapján a kivonásra okot adó körülmény miatt a (2) bekezdésben foglaltakkal megegyező
adóalap-növelési kötelezettsége nem merülne fel.

(2) Az [adózó növeli továbbá adóalapját az] (1) bekezdés szerinti kivonás esetén az
áthelyezett eszközök, tevékenységek kivonáskori piaci értékének a kivonáskor fennálló
számított nyilvántartási értékével vagy annak megfeleltethető értékével csökkentett
összegejével] növeli az adóalapot.
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(3) Az (1) bekezdés [a)-d) pontja] szerinti kivonást úgy kell tekinteni, mintha a
kivonásra kerülő eszközök, tevékenységek vonatkozásában a kivonásra tekintettel a 7[.]-
8. § szerinti adóalap-módosító tételek alkalmazására okot adó körülmény - az egyéb
jogszabályi feltételek teljesülése esetén- bekövetkezne és ezért a 7[.]-8. § szerinti adóalap
módosító tételek_- az egyéb jogszabályi feltételek teljesülése esetén - megfelelően
alkalmazandóak.

(4) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó adózó az (1) bekezdés hatálya alá tartozó
eszközökre vagy tevékenységekre jutó fizetendő adót az adóigazgatási rendtartásról szóló
törvényben és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően az adóbevallásban
tett választás alapján öt részletben fizetheti meg, ha az Európai Unió más tagállamába
helyezi át az üzletvezetés helyét vagy olyan EGT-tagállamba helyezi át az üzletvezetés
helyét, amely EGT:tagállam az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből
eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március
16-i (EU) 2010/24[/EU] tanácsi irányelv (a továbbiakban e §-ban: 2010/24 tanácsi
irányelv) szerinti kölcsönös segítségnyújtással egyenértékűnek tekinthető, adókövetelések
behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló megállapodást kötött az adózó
tagállamával vagy az Európai Unióval.

(5) A (4) bekezdés szerinti részletfizetést választó adózó a fizetendő adó 20 százalékát
a (3) bekezdés szerinti bevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg. A (4) bekezdés
szerinti részletfizetést választó adózó a fizetendő adó fennmaradó 80 százalékát négy
egyenlő részletben, évente a társasági adóbevallás esedékességének napjáig fizeti meg. Az
adózó az esedékes részletet az állami adó- és vámhatóság által meghatározott számlajavára
fizeti meg.

(6) A (4) bekezdés szerinti választás esetén a halasztott fizetés összege egy összegben
azonnal esedékessé válik, ha

a) az (1) bekezdés szerint áthelyezett eszközöket vagy az adózó telephelye által
folytatott, áthelyezett üzleti tevékenységet értékesítik, vagy más módon elidegenítik;

b) az (1) bekezdés szerinti áthelyezést követően az eszközöket egy harmadik országba
helyezik át;

e) a (4) bekezdés szerinti részletfizetést választó adózó az üzletvezetés helyét egy
harmadik országba helyezi át;

d) a (4) bekezdés szerinti részletfizetést választó adózó vonatkozásában az áthelyezés
helye szerinti tagállamban a csődeljárásnak, felszámolási vagy végelszámolási eljárásnak
vagy a kényszertörlési eljárásnak megfeleltethető eljárást kezdeményeztek;

e) az adózó részletfizetési kötelezettségével 30 napos késedelembe esik,

azzal, hogy a b)-d) pont nem alkalmazandó azon EGT:tagállamokba történő
áthelyezés esetében, amely tagállam a 2010/24[/EU] tanácsi irányelv szerinti kölcsönös
segítségnyújtással egyenértékűnek tekinthető, adókövetelések behajtására irányuló
kölcsönös segítségnyújtásról szóló megállapodást kötött az adózó tagállamával vagy az
Európai Unióval.

(7) A (4) bekezdés szerinti részletfizetést választó adózó a ([4].{i) bekezdés szerinti
esetek fennállását, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti az állami adó
és vámhatóságnak.

(8) Az (1) bekezdés alkalmazásában a piaci értéket a 18. § (2), (4) és (9) bekezdése
megfelelő alkalmazásával kell meghatározni.
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(9) Az (1 )-(8) bekezdés nem alkalmazandó az értékpapír-finanszírozáshoz vagy
biztosítékként nyújtott eszközökhöz kapcsolódó ügyletekre, továbbá ha az eszközök
áthelyezésére prudenciális tőkekövetelmények teljesítése érdekében vagy likviditáskezelés
céljából volt szükség és az eszközöknek 12 hónapon belül vissza kell kerülniük
Magyarországra.

(10) Az 5. § (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben az eszközök, adóügyi
illetőség vagy az állandó telephely által folytatott üzleti tevékenység áthelyezése az (1)
bekezdés a)-[c]r!) pontjának megfeleltethető ügylet keretében az Európai Unió
tagállamából belföldre történik, akkor az érintett eszközök adózási célú bekerülési
értékének az érintett tagállam adó megállapításhoz használt kiindulási értékét kell
tekinteni, kivéve ha az nem tükrözi a piaci értéket, mert ez esetben a piaci értéket kell
alkalmazni.["]

Adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezések

16/B. § (1) A 4. § 57. pont g) alpontja szerinti esetben

a) ha az adózó a külföldi személyben részesedéssel rendelkezik, akkor a kifizetésre nem
alkalmazhatja az e törvény szerinti költség, ráfordítás figyelembevételére, adózás előtti
eredmény csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket,

b) ha a kifizetést az adózó teljesíti és az adózóban részesedéssel rendelkező külföldi
személy adójogrendszerében a költség, ráfordítás társasági adóalapból vagy annak
megfeleltethető adóalapból történő levonását nem tagadják meg, akkor az adózó nem
alkalmazhatja az e törvény szerinti költség, ráfordítás figyelembevételére, adózás előtti
eredmény csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az adóalapjában nem veheti
figyelembe a levonást.

(2) A 4. § 57. pont a)-j) alpontja szerinti esetekben, ha a kifizetést az adózó teljesíti, akkor
az adózó nem alkalmazhatja az e törvény szerinti költség, ráfordítás figyelembevételére, adózás
előtti eredmény csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az adóalapjában nem veheti
figyelembe a levonást.

(3) A 4. § 57. pont a) és e) alpontja szerinti esetekben, ha a kifizetésben az adózó részesül,
és a kifizetést teljesítő adójogrendszerében a levonást nem tagadják meg, akkor az adózó
adóalapjában a kifizetést figyelembe kell venni.

(4) Amennyiben az adózó kapcsolt vállalkozásai olyan jogügyletben vagy jogügylet
sorozatban vesznek részt, továbbá amennyiben olyan strukturált jogügyletre kerül sor, amely a
4. § 57. pont eseteknek megfeleltethető különbséget eredményez, amellyel összefüggésben az
adózónál levonható költség, ráfordítás merül fel, akkor a költség, ráfordítás nem érvényesíthető,
kivéve, ha az ügyletben érintett bármely személy adójogrendszere a levonás mértékével azonos
mértékben rendelte el az adóalap módosítását.

(5) Amennyiben 4. § 57. pont d) alpontja szerinti különbség miatt a kifizetés összege az
önálló adóalanyként figyelembe nem vett állandó telephely társasági adóalapjában nem kerülne
figyelembevételre, akkor az adózó nem alkalmazhatja a 28. §-t, kivéve, ha valamely az Európai
Unió tagállamának nem minősülő állammal kötött nemzetközi szerződés a jövedelem
mentesítéséről rendelkezik.

(6) Amennyiben külföldi illetőséggel is rendelkező belföldi illetőségű adózó kifizetése,
ráfordítása vagy vesztesége belföldön és külföldön is levonható a társasági adóalapból vagy az
annak megfeleltethető adóalapból, akkor az e törvény szerinti belföldi illetőségű adózó a
levonás összegével az e törvény szerint adóalapját növeli olyan mértékben, amilyen mértékben
nincs olyan kapcsolódó bevétele, amely mindkét állam adójoga szerint adóztatható.
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Amennyiben a másik állam az Európai Unió tagállama, akkor az e törvény szerinti belföldi
illetőségű adózó nem érvényesítheti az e törvény szerinti levonást, ha a másik állammal kötött
törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján Magyarországon
nem minősül belföldi illetőségűnek."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Katv. 24. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. § 

A Katv. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Az (1)-(2) bekezdéstől eltérően a [A] 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyenleget
csökkenti az adózó külföldi telephelyének betudható jövedelem külföldön megfizetett
(fizetendő) adóval csökkentett része."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § 
Módosítás jellege: módosítás

12. § 

AKatv.

1. 19. § (5) bekezdés l) pontjában az ; adózó vállalkozási tevékenysége érdekébenfelmerült
finanszírozási költségei" szövegrész helyébe az ,, adózó vállalkozási tevékenysége érdekében
felmerült, Tao. tv. szerintifinanszirozási költségei" szöveg,

2. 20. § ( 4) bekezdés b) pontjában a,, csökkentett bevétel összegét," szövegrész helyébe a
,, csökkentett bevétel összegét, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság
(ideértve a kezelt vagyont) nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként, "
szöveg,

3. 23. § (2) bekezdés b) pontjában a ,, csökkentve az adóelőleg-megállapítási időszakban
bevételként elszámolt osztalék összegével" szövegrész helyébe a ,, csökkentve az adóelőleg
megállapítási időszakban bevételként elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó
összegét nem tartalmazó osztalék összegével, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot
megállapító társaság (ideértve a kezelt vagyont) nem számolja el az adózás előtti eredmény
terhére ráfordításként" szöveg,

4. 24. § (1) bekezdésében az ,,Az adóalapot csökkenti a külföldön adóztatható," szövegrész
helyébe az ,,A 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyenleget csökkenti a külföldön
adóztatható, " szöveg,

5. 24. § (2) bekezdésében az , az adóalapot csökkenti" szövegrész helyébe az , a 20. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti egyenleget csökkenti" szöveg,

6. 24. § (3) bekezdésében az ,, O )-(2) bekezdés alkalmazásakor" szövegrész helyébe az
,, (1)-(2) és (5) bekezdés alkalmazásakor" szöveg

lép.
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Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Áfa tv. 12/A. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
,,Termék értékesítése" című alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

,,12/A. §

(1) A 12. § (1) bekezdéséhez fűződő joghatás nem áll be, ha a 12. § (1) bekezdésében
említett adóalany a terméket a Közösség más tagállamában fenntartott vevői készlete céljára
továbbítja.

(2) A termék Közösség más tagállamában fenntartott vevői készlet céljára történő
továbbítása valósul meg a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a) a terméknek a Közösség más tagállamába történő továbbítása abból a célból történik,
hogy azt megérkezése után egy későbbi időpontban egy olyan másik adóalany részére
értékesítsék, aki (amely) a 12. § (1) bekezdésében említett adóalannyal fennálló megállapodás
alapján jogosult megszerezni e termék tulajdonjogát,

b) a 12. § (1) bekezdésében említett adóalany nem rendelkezik gazdasági célú
letelepedéssel abban a tagállamban, amelybe a terméket feladják vagy elfuvarozzák,

c) az az adóalany, akinek (amelynek) a részére a terméket értékesíteni szándékozzák,
adószámmal rendelkezik abban a tagállamban, amelybe a terméket feladják vagy elfuvarozzák,
és a b) pontban említett adóalany a feladás vagy az elfuvarozás megkezdésének időpontjában
ismeri ezen adóalanyt és az említett tagállam által ezen adóalany részére megállapított
adószámot,

d) a 12. § (1) bekezdésében említett adóalany rögzíti a termék továbbítását a [180. §] 182 .
.§. szerinti nyilvántartásában, valamint a 4/A. számú melléklet I. pontja szerinti összesítő
nyilatkozatában feltünteti a c) pont szerinti adóalanyt és a számára azon tagállam által
megállapított adószámot, amelybe a terméket feladták vagy elfuvarozták.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a termék feletti tulajdonosként való
rendelkezési jognak a (2) bekezdés c) pontjában említett adóalany részére történő átengedését
annak időpontjában úgy kell tekinteni, hogy a 12. § (1) bekezdésében említett adóalany a 89. §
(1) bekezdése szerinti termékértékesítést teljesít, feltéve, hogy e jogot a (4) bekezdésben
említett határidőn belül engedte át.

(4) Ha a terméknek a Közösség azon más tagállamába történő megérkezését követő 12
hónapon belül, amelybe a terméket feladták vagy elfuvarozták, a terméket nem értékesítették a
(2) bekezdés c) pontjában vagy a (6) bekezdésben említett azon adóalanynak, akinek
(amelynek) azt szándékozták, és nem merült fel a (7) bekezdésben meghatározott egyik eset
sem, úgy kell tekinteni, hogy a 12 hónap leteltét követő napon beáll a 12. § (1) bekezdése
szerinti joghatás.

(5) Nem áll be a 12. § (1) bekezdése szerinti joghatás a következő feltételek teljesülése
esetén:

a) a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jogot nem engedték át és a terméket a
(4) bekezdésben meghatározott határidőn belül belföldre továbbítják, és

b) a 12. § ( 1) bekezdésében említett adóalany rögzíti a termék belföldre történő továbbítását
a [180. §] ill.,_§_ szerinti nyilvántartásában.
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(6) Nem áll be a 12. § (1) bekezdése szerinti joghatás abban az esetben sem, ha a (4)
bekezdésben meghatározott időtartamon belül a (2) bekezdés c) pontjában említett adóalany
helyébe másik adóalany lép, feltéve, hogy:

a) teljesül a (2) bekezdésben szereplő valamennyi egyéb feltétel, és

b) a (2) bekezdés b) pontjában említett adóalany ezt a tényt rögzíti a [180. §] ~ szerinti
nyilvántartásban.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül
a) ha a vevői készletben lévő terméket a (2) bekezdés c) pontjában vagy a (6) bekezdésben

említett adóalanytól eltérő személy részére értékesítik, úgy kell tekinteni, hogy a (2) és (6)
bekezdésben foglalt feltételek ezt az értékesítést közvetlenül megelőzően már nem teljesülnek;

b) ha a vevői készletben lévő terméket egy belföldtől eltérő országba adják fel vagy
fuvarozzák el, úgy kell tekinteni, hogy a (2) és a (6) bekezdésben foglalt feltételek az említett
feladás vagy elfuvarozás kezdetét közvetlenül megelőzően már nem teljesülnek;

c) a vevői készletben lévő termék megsemmisülése, elvesztése vagy ellopása esetén úgy
kell tekinteni, hogy a (2) és a (6) bekezdésben foglalt feltételek abban az időpontban már nem
teljesülnek, amikor a termék ténylegesen eltűnt vagy megsemmisült, vagy ha lehetetlen
meghatározni ezt az időpontot, abban az időpontban, amikor kiderült, hogy a termék
megsemmisült vagy hiányzik;

d) az a)-c) pontban nem említett esetben, ha a (2) és a (6) bekezdésben foglalt feltételek
bármelyike már nem teljesül, úgy kell tekinteni, hogy a 12. § (1) bekezdése szerinti joghatás a
feltétel nem teljesülésekor haladéktalanul beáll."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §-Áfa tv. 77. § (7) bekezdés g) pont és (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Áfa tv. 77. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:
,,(7) Különös tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére, az adó alapja utólag

csökkenthető a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót
nem tartalmazó összegével a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az adóalany és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője független felek,
b) az adóalany a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét a (8) bekezdésben

meghatározottak szerint előzetesen írásban értesíti, kivéve, ha a termék beszerzője, szolgáltatás
igénybevevője jogutód nélkül megszűnt,

e) az adóalany nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a
behajthatatlan követeléssel érintett bevallás benyújtásának időpontjában,

d) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem áll csőd-, felszámolási, vagy
kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául
szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában,

e) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem szerepel a nagy összegű
adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adóhatóság holnapjáról
lekérdezhető adatbázisában a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában és az azt megelőző egy
évben,
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j) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma a behajthatatlan
követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
teljesítésének időpontjában nincs törölve,

g) az állami adó- és vámhatóság a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául
szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjáig nem adott
tájékoztatást az adóalany részére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő
adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről, [ és]

h) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt, és

i) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás ellenértéke más módon nem térült vagy térül meg.

(8) Az előzetes írásbeli értesítésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás oka,
b) azon számla sorszáma, amely az adóalap-csökkentéssel érintett termékértékesítést,

szolgáltatásnyújtást tartalmazza,
e) a behajthatatlan követelés összege (ellenérték vagy részellenérték, valamint az arra jutó

adó összege szerinti bontásban), és
d) nyilatkozat arról, hogy a e) pont szerint megjelölt ellenérték adót nem tartalmazó

összegével az adóalany az adó alapját utólag csökkenti.

(9) Az adóalany köteles a bevallással egyidejűleg az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon az adóhatóság részére nyilatkozni a behajthatatlan követelésként történő
elszámolás okáról, azon számla sorszámáról, amely az adóalap-csökkentéssel érintett
termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást tartalmazza, az adóalap-csökkentés összegéről, a
termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről, adószámáról, valamint a (7) bekezdés i)
pontjában foglalt feltétel teljesüléséről,

(10) Amennyiben az adóalap (7) bekezdés szerinti csökkentését követően a termék
értékesítője, szolgáltatás nyújtója részére a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték
egészét vagy annak egy részét megtérítik, a megtérített ellenérték vagy részellenérték adóval
csökkentett összegének erejéig az adóalap utólagos csökkentése nem alkalmazható. Az
adóalany köteles a bevallással egyidejűleg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az
adóhatóság részére nyilatkozni a megtérített ellenérték vagy részellenérték adóval csökkentett
összegéről és a termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről, adószámáról."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

25. §

[(l)]Az Áfa tv. 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § 
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Áfa tv. 153/D. §-a[a) pontja] helyébe a következő rendelkezés lép:
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/(Nem minősül az eredetileg levonható előzetesenfelszámított adó összegét meghatározó
tényezők utólagos változásának:)]

,, 153/D. § (1) Nem minősül az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét
meghatározó tényezők utólagos változásának:

a) az adó áthárítására jogalapot teremtő ügylet fejébenjáró ellenérték teljes vagy részleges
meg nem térítése, ide nem értve a 77. § (7) bekezdése szerinti esetet;

b) a 11. § (3) bekezdésében és a 14. § (3) bekezdésében meghatározott esetek;

e) a megsemmisülés és más olyan vagyoni kár, amelyet az adóalany tevékenységi körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézett elő, és ez utóbbi ok fennállását az adóalany bizonyítja;

d) a e) pontban nem említett egyéb vagyoni kár, ha az adóalany bizonyítja, hogy a kár
elhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható;

e) ha az egycélú utalvány ellenében nem teljesítenek termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást.

(2) Ha az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege az ( 1) bekezdés a) pontja
szerinti esetre tekintettel csökken, az adóalany a különbözet elszámolásakor köteles a
bevallással egyidejűleg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóhatóság részére
nyilatkozni ezen különbözet összegéről, valamint azon adóalany nevéről és adószámáról, aki
(amely) e különbözet alapjául szolgáló, 77. § (7) bekezdése szerinti adóalap-csökkentést
elszámolta."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Áfa tv. 182. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §
Az Áfa tv. 182. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 182. § Abban az esetben, ha a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a Közösség

valamely más tagállamában vevői készletet tart fenn, köteles a vevői készlet céljára továbbított
termékekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetni a közös hozzáadottértékadó
rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló,
2011. március 15-i (EU) 282/2011 [/EU] tanácsi végrehajtási rendelet által meghatározottak
szerint."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Áfa tv. 183. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Áfa tv. 183. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 183. § Abban az esetben, ha a Közösség valamely más tagállamában nyilvántartásba vett

adóalany belföldön vevői készletet tart fenn, a 12/A. § [(1)] {1_)_ bekezdés c) [pontja] pontjában
és a 12/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak [bekezdés szerinti] belföldön megfelelő adóalany
köteles a vevői készletből a részére értékesíteni szándékozott termékekről folyamatos
mennyiségi nyilvántartást vezetni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK
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irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. marcms 15-i (EU)
282/2011 [/EU] tanácsi végrehajtási rendelet által meghatározottak szerint."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Áfa tv. 332. §
Módosítás jellege: módosítás

41. §

Az Áfa tv. ,,Átmeneti rendelkezések" című alcíme a következő 332. §-sal egészül ki:

,,332. § E törvénynek a Módl0 törvénnyel megállapított 77. § (7)-(10) bekezdése, 259. §
3/A. pontja, valamint a Módl 0 törvénnyel módosított 153/D. §-a [a) pontját] azokban az
esetekben is alkalmazható[kell először alkalmazni], amikor a behajthatatlan követelésként
történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének
időpontja 2020. január 1. napját megelőzi, de 2015. december 31. napját követő időpontra esik."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § 4. és 5 pont
Módosítás jellege: módosítás

43. §

Az Áfa tv.

4. 89/A. § (3) bekezdés[ében] 3. pontjában az ,,összesítő nyilatkozatában" szövegrész
helyébe a~,,£!...4/A. számú melléklet I. pontja szerinti összesítő nyilatkozatában",

5. 96. § (3) bekezdés e) pontjában az ,,összesítő nyilatkozatában" szövegrész helyébe a~,,~
4/A. számú melléklet I. pontja szerinti összesítő nyilatkozatában",

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Htv. 51/G. §
Módosítás jellege: módosítás

56. §

A Htv. Harmadik rész VI. Fejezete a következő 51/G. §-sal egészül ki:

,,51/G. § A[ 42/D. § a]z egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények umos
jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel
beiktatott 42/D. § (4) bekezdés[é]t a hatályba[ ]lépését magában foglaló adóévi helyi iparűzési
adókötelezettség teljesítése során is alkalmazni kell."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

58. §

Az ltv. 87. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő [rendelkezés] alcím cím lép:

.Jogkovetkezmények''
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Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § 
Módosítás jellege: módosítás

59. §

Az Itv. 87. §-a a következő [(4)]® bekezdéssel egészül ki:

,,[(4)]® Ha a vagyonszerző a 102. § (1) bekezdés v) pontja szerinti vállalása ellenére
az alapítás évét követő második év végéig nem igazolja, hogy

a) újonnan létrejött belföldi alapítványként az alapítás évét követő második év végéig
[a] az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil törvény) szerinti közhasznú jogállást
szerzett vagy

b) újonnan létrejött, más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítványként az alapítás
évét követő második év végéig teljesítette a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetté történő
minősítés - magyarországi nyilvántartásba vételen kívüli - feltételeit,

az 5. § (1) bekezdése j) pontja alapján igénybe vett mentességre tekintettel meg nem
fizetett illetéket az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben
köteles az állami adóhatóság felhívására megfizetni. Az alapítvány megszűnése esetén e fizetési
kötelezettség az alapítót vagy annak jogutódját terheli."

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

63. §

[(1) ]Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a
következő 9a. ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § - Art. 113/A. § és 113/B. §
Módosítás jellege: módosítás

65. §

Az Art. XI. fejezete a következő 113/A. és 113/B. §-sal egészül ki:

,,113/A. § [[Lezárt EKAER bejelentések/A beielentés módosítása az EKAER szám
lezárását követően!

( 1) Ha az adózó a 113. § (5):..(QLbekezdése szenntr bejelentésben az e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott módosítható adatot hibásan adta
meg, az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti lezárt bejelentést egy
alkalommal, az EKAER[-]_szám [érvényességi idejének lejártát vagy ]a lezárást követő 3
munkanapon belül, legkésőbb az állami adó- és vámhatóság adott szállítmánnyal közvetlenül
összefüggő ellenőrzésének megkezdéséig módosíthatja. A határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

(2) Az adózó az (1) bekezdés szerinti bejelentését az EKAER-ben ezen célra rendszeresített
felületen elektronikusan teljesíti.
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[(3) Az adózó az (1) bekezdés szerinti bejelentésben megjelöli a módosítás indokát és
a bejelentés alapjául szolgáló dokumentumok, okmányok, iratok azonosításra alkalmas
azonosítószámát.]

[ (4) ]ill Az (1) bekezdés szerint bejelentett adatokat az állami adó- és vámhatóság
nyilvántartásba veszi és szerepelteti az EKAER-ben.

[(S)]ill A bejelentés módosítása esetében a bejelentő pótlék megfizetésére köteles.
[(6)]ill Ha az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján az adózó magasabb összegű

kockázati biztosíték nyújtására kötelezett, a [(4)].Ll} bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt az
állami adó- és vámhatóság akkor teljesíti, ha az adózó a biztosítéknyújtási kötelezettségét
maradéktalanul teljesítette.

113/B. § [jl.ezárt EKAER bejelentések]A beielentés módosítása eseténfizetendápótlék}

( 1) A 113/A. § szerinti bejelentés esetén a pótlék összege az e törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendelet által meghatározott módosítható adatonként [tíz]ötezer forint az
érintett tételsorok számától függetlenül.

(2) A 113/A. § szerinti pótlék a bejelentést követő munkanapon esedékes, annak
elengedésére, mérséklésére nincs lehetőség, megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhető."

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § -Art. 133/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

67. §

Az Art. a következő 133/A. §-sal egészül ki:

,,133/A. § [GINOP támogatásokkal összefüggő adatszolgáltatás]

(1) A kincstár megkeresésére a Gazdaságfejlesztési- és Innovációs Operatív Programból (a
továbbiakban: GINOP) származó támogatások kihelyezésével összefüggő feladatai ellátásához
az állami adó- és vámhatóság a következő adatokat havonként - a bevallás benyújtására előírt
határidőt követő második hónap 15. napjáig - elektronikus úton átadja[, amelyeket a kincstár
jogosult átvenni és kezelni.];"

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § 
Módosítás jellege: módosítás

68. §

Az Art. 205. §-a [a következő (4) bekezdéssel egészül ki] helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,205. § {Elévülés nemzetközi vitarendezési e/iárásnáll
( 1) Európai uniós vitarendezési eljárás, adóegyezmények szerinti vitarendezési eljárás és

választottbírósági egyezmény szerinti vitarendezési eljárás (a továbbiakban együtt: nemzetközi
vitarendezési eljárás) iránti kérelem az adómegállapításhoz való jog vagy a költségvetési
támogatás igényléséhez. illetve a túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülési idején túl is
benyújtható.

(2) Az (1) bekezdésétől eltérően a 2018. január 1-jét megelőzően kezdődő adómegállapítási
időszakot érintő, az adóegyezmények szerinti vitarendezési eljárás vagy a választottbírósági
egyezmény szerinti vitarendezési eljárás megindítására irányuló kérelem vagy panasz esetén -
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ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik~ az eljárás lefolytatásának feltétele, hogy
a kérelem, a panasz vagy bármilyen arra utaló értesítés, amely az eljárás megindításának
alapjául szolgál, a kérelmezőtől, az érintett személytől vagy a másik szerződő állam illetékes
hatóságától az adómegállapításhoz való jog vagy a költségvetési támogatás igényléséhez,
illetve a túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülési idején belül a magyar illetékes
hatósághoz beérkezzen.

(3) Nemzetközi vitarendezési eljárás során az adóhatóság az elévülési időn túl is végezhet
az eljárás lefolytatásához szükséges ellenőrzési cselekményeket.

(4) A nemzetközi vitarendezési eljárás eredményeként létrejött megállapodást, illetve
meghozott határozatot azon adómegállapítási időszakok vonatkozásában is végre kell hajtani,
amelyek a megállapodás megkötésének vagy a határozat meghozatalának időpontjában már
elévültek.

[(4) Az Európai uniósl(5) A nemzetközi vitarendezési eljárást lezáró határozatában [az
adóhatóság]a magyar illetékes hatóság az adómegállapításhoz való jog elévülési idején túl is
hozhat az adózó adókötelezettségét [érintő ]megállapító döntést a vitás kérdést eredményező
vagy a későbbiekben ahhoz vezető intézkedésről szóló határozatban [érintett ]vizsgált
időszakok tekintetében. Ha az adózó az európai uniós vitarendezési eljárásban vagy az
adóegyezmények szerinti vitarendezési eljárásban az adóhatóság határozatában[a
határozatban] foglaltakat elfogadja, az adóhatóság az eredeti adókötelezettségek
módosításáról szóló határozatában az adómegállapításhoz való jog elévülési idején túl is hozhat
az adózó adókötelezettségét [érintő]megállapító döntést a vitás kérdést eredményező vagy a
későbbiekben ahhoz vezető intézkedésről szóló határozatban vizsgált időszakok tekintetében."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § 
Módosítás jellege: módosítás

70. §
Az Art. [XXXV. fejezete] a következő 274/D. §-sal egészül ki:

,,274/D. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós
jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel
megállapított rendelkezésekhez]

[,,]E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós
jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.3) megállapított 78. § (6a) bekezdését [első alkalommal ]a 2018.
január l-jén vagy azt követően kezdődő adóévekben szerzett jövedelmet vagy vagyont terhelő
adókötelezettségek megállapításához kapcsolódó iratok tekintetében kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - Art. 275. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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71. §

Az Art. 275. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) E törvénynek a Módtv.3-mal megállapított 78. § (6a) és (7) bekezdése, valamint 205.
§~[(l) és (4) bekezdése] az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló,
2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § 
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az Art .

.L 132. § (10) bekezdésében a,, vámhatóság adatot" szövegrész helyébe[n] a,, vámhatóság
- a (3) bekezdés szerinti sávok szerint - adatot" szöveg,

2. 269. § (l 0) bekezdésében a ,, változásbeielentéssel kapcsolatos" szövegrész helvébe a
,, változásbeielentéssel, az EKAER szám lezárásával, lezárt beielentés módosításával
kapcsolatos" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § - Kkt. 36. § f) pont új nyitó szövegrész
Módosítás jellege: kiegészítés

77. §

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 36. §
a a következő j) ponttal egészül ki:

(Nem adható iogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
engedély annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek),)

,,f) amelyet fegyelmi eljárás keretében töröltek a kamara nyilvántartásából, az erről szóló
határozat véglegessé válásától számított három évig."

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. §-Aktv. 4. § (9) bekezdés 2. pont e) pont cc) alpont
Módosítás jellege: módosítás

82. §

Az Aktv. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

,,2. adótervezésben közreműködő:

c) aki vagy amely az a) és b) pontban meghatározott feltételeken túl a további feltételek
legalább egyikének megfelel:

cc) valamely tagállamban bejegyezték vagy valamely tagállam jogának hatálya alá
tartozik,"
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Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § - Aktv. 4. § (9) bekezdés 10. pont
Módosítás jellege: módosítás

82. §

Az Aktv. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

,,10. központi adattár: az adózás területén [való] történő közigazgatási együttműködésről
és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. február 15-i 2011/16/EU
tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2011/16/EU tanácsi irányelv) 21. cikk (5) bekezdése alapján
és ezen irányelv 26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban az Európai Bizottság
által létrehozott, a határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatos információk rögzítésére
szolgáló központi adatbázis;"

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Aktv. 43N. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

85. §

Az Aktv. a következő V/F. Fejezettel egészül ki:

,,(4) Az állami adó- és vámhatóság az automatikus információcserét a[z adózás területén
történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv (a továbbiakban:]
2011/16/EU tanácsi irányelv[)] 26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően
meghatározott formanyomtatvány felhasználásával, a központi adattárban való rögzítés útján
elektronikus úton teljesíti."

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Aktv. 43N. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

85. §

Az Aktv. a következő V/F. Fejezettel egészül ki:

,,(5) Az állami adó- és vámhatóság az e[43/Y.] §-ban meghatározott automatikus
információcsere tárgyát képező adatokat az Európai Bizottság által a 2011 /16/EU tanácsi
irányelv 26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően meghatározott nyelvhasználati
szabályok szerint továbbítja. E nyelvhasználati szabályok hiányában a 16. § (4) bekezdésében
foglaltak megfelelően alkalmazandók."

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

87. §

Az Aktv, a következő 45/J. §-sal egészül ki:
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Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § - Aktv. 46. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

91. §

Az Aktv. 46. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
,,(8) A 4. § (9) bekezdése, az V/F. Fejezet, a 45/J. §, valamint a 4. melléklet [a]az adózás

területén való közigazgatási együttműködésről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi
irányelvnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukciókkal
kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere
tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. [június] május [5]25-i 2018/822/EU tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § 
Módosítás jellege: módosítás

93. §

Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti [többoldalú]
multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény 1. melléklete a 4.
melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

94. §
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 79/D._§_
(5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § ( 4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az 1. §-3. §, 7. § (2) bekezdés, a 11. §, a 12. § [2., 4-5.]2-6. pont, a 13. §-15. §, a 17. §-
19. §, a 29. §, a 32. §-37. §, a 40. §, a 41. §, a 43. § 4-5. pontja, a 44. §, a 45. §, a 46. § 1-2. és
4-6. pontja, a 47. §, a 48. §, az 51. §, az 53. §, az 57. §-61. §, a 65. §, [a 95. §-hoz,] a~ 1-2.
melléklet 2020. január l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

96. §

(1) E törvény 1. §-a [(1) és (3) bekezdése], 2. §-a, 7. § (2) bekezdése, 8. §-a és 10. §-a a
belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok
megállapításáról szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1164 tanácsi irányelvnek és az (EU)
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2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák
tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 29-i 2017/952 tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(11) E törvény 82. §, 85. §, 87. §, 91. §, 92. §-a, valamint 3. melléklete az adózás területén
való közigazgatási együttműködésről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi
irányelvnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukciókkal
kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere
tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. [június] május [5]25-i 2018/822/EU tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet - Aktv. 4. melléklet II. rész D. pont 1. pont
e) és d) alpont
Módosítás jellege: módosítás

,, 1. Olyan konstrukció, amely a Pénzügyi számlákra vonatkozó információk automatikus
cserejere vonatkozó uniós jogszabályokat vagy ezekkel egyenértékű nemzetközi
megállapodásokat - köztük harmadik országokkal kötött ilyen megállapodásokat - végrehajtó
jogszabályok szerinti adatszolgáltatási kötelezettség megsértését eredményezi, vagy amely
kihasználja az ilyen jogszabályok vagy megállapodások hiányát. Az ilyen konstrukciók
magukban foglalják legalább az alábbiakat:

c) a jövedelem és a vagyon olyan termékekké vagy kifizetésekké való átsorolása, amelyek nem
tartoznak az e törvény V/A. és V/B. fejezetében szabályozott pénzügyi számlainformációk
automatikus cseréjének hatálya alá;

d) az e törvény 1. mellékletének VIII/A/3. pontja szerinti Pénzügyi intézmény vagy az e törvény
1. melléklet VIII/C. pontja szerinti Pénzügyi számla vagy az abban, illetve azon található
eszközök olyan Pénzügyi intézménybe vagy Pénzügyi számlába vagy eszközbe történő
áthelyezése, illetve olyan Pénzügyi intézménnyé vagy Pénzügyi számlává vagy eszközzé
történő átalakítása, amely nem tartozik az e törvény V/A. és V/B. fejezetében szabályozott
Pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjének hatálya alá;"

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet - Aktv. 4. melléklet II. rész D. pont 2. pont
e) alpont
Módosítás jellege: módosítás

,,2. Olyan konstrukció, amelynek jogi vagy tényleges tulajdonosi lánca nem átlátható, és amely
olyan személyeket, jogi konstrukciókat vagy struktúrákat vesz igénybe:

c) amelyek esetében a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára
való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/849/EU irányelvben
meghatározottak szerinti tényleges tulajdonosait azonosíthatatlanná tették."
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Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet 1. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti [többoldalú]
multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény 1. melléklete a
következő 8b. ponttal egészül ki:

,,8b. Egyesült Királyság"
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II. rész

Módosítópont sorszáma: 37.
Módosítás jellege: Nyelvhelyességi és jogtechnikai módosítások

Érintett
Szövegrész a javaslatban Szövegrész helyesen

törvényhely

1. 1. § (1) Tao. törvény szavazati jog részesedés szavazatijog-részesedés
4. § 23. g) ga), gb)

2. 1. § (1) Tao. törvény szavazati jog részesedések szavazatij og-részesedések
4. § 23. g) gb)

3. 1. § (1) Tao. törvény fenn, azzal hogy fenn, azzal, hogy
4. § 23. g) gb)

4. 10. § Katv. 16. § (2) 939.810.000 939 810 OOO
g)

5. 14. § Áfa tv. 22. § teljesít teljesíti
(5)

6. 15. § Áfa tv. 27. § illetőleg illetve
(2)

7. 26. § Áfa tv. 111. § vámszabad raktári vámszabadraktári
(1) b)

8. 31. § Áfa tv. 165. § illetőleg illetve
(1) b)

9. 37. § Áfa tv. 328. § alkalmazni, azzal hogy alkalmazni, azzal, hogy
(1)

10. 38. § Áfa tv. 329. § hatályba lépését hatálybalépését

11. 46. § 5. alcíme. alcíme,

12. 47. § (Módtv. l.) (a továbbiakban: Módtv.1.)

13. 49. § - 7. § (1) a) ag) fo1yadékénál folyadékánál

14. 57. § ltv. 5. § (2) közteher-fizetési közteherfizetési

15. 62. § nyitó Szocho tv.). Szocho tv.)
szövegrész

16. 73. § - 36. § (5) e) TIR igazolvány TIR-igazolvány

17. 76.§-78.§(4) nyomon-követhetőségi nyomonkövethetőségi

18. 79. § Kkt.152. § (1) melyeket amelyeket
k)
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19. 82. § Aktv. 4. § (9) ésszerűen észszerűen
2. b), d)

20. 82. § Aktv. 4. § (9) a. a)
11. a., b. b. b)

21. 83. § Aktv. 41 /B. § együttesen együtt
(1)

22. 83. § Aktv. 41 /B. § első fokú elsőfokú
(3),
84. § Aktv.42/B. §
(3)

23. 83. § Aktv. 41/C. § e § ( l) bekezdés az ( l ) bekezdés
(2)

24. 83. § Aktv.41/E. § bizonylat-kiállítási bizonylatkiállítási
(2),

84. § Aktv.42/E. §
(2)

25. 83. § Aktv. 41/F. § Fővárosi Törvényszék mint Fővárosi Törvényszék
(2), 41/I. § (6), 41 /K. közigazgatási bíróság
§ (9), 41/Q. § (6),
41/V. § (6), 41/W. §
(2),
84. § Aktv. 42/F. §
(2), 42/H. § (7)

26. 83. § Aktv.41/H. § panasz elfogadását panaszelfogadását
(2)

27. 83. § Aktv.41/I. § mely amely
(5),
84. § Aktv. 42/H. §
(6)

28. 83. § Aktv.41/J. § igénybe vétele igénybevétele
(3),

84. § Aktv.42/1. §
(3)

29. 83. § Aktv.41/K. § helyben hagyta helybenhagyta
(2) b)

30. 83. § Aktv. 41/N. § § ( 1) bekezdés § ( 1) bekezdése
(l)és(2)
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31. 83. § Aktv. 41/N. § Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Törvényszék
(6), 41/U. § (5) mint közigazgatási bíróság

32. 83. § Aktv.41/O. § részesedéssel, vagy részesedéssel vagy
(1) b) be)

33. 83. § Aktv.41/Z. § Jogi, vagy JOg1vagy
(2) b)

34. 85. § Aktv.43/Z. § adatszolgáltatásra, vagy adatszolgáltatásra vagy
(2), (3)

35. 2. melléklet 1/A. foglaltakkal - amely foglaltakkal -, amely

36. 3. melléklet I. 2. ésszerűen észszerűen

37. 3. melléklet II. B. 2. bevétel-kategóriává bevételkategóriává

38. 3. melléklet II. E. 3. három éves hároméves
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Indokolás

1. A javaslat alapján pontosításra kerül, hogy tőkekivonás esetén mire vonatkozik az adóalap
növelési kötelezettség. Az uniós elvárásoknak megfelelően tőkekivonás esetén az
áthelyezett eszközök, tevékenységek kivonáskori piaci értékének a kivonáskor fennálló
számított nyilvántartási értékével vagy annak megfeleltethető értékével csökkentett összege
növeli az adóalapot. Az adóalap-növelési kötelezettség akkor áll fenn, ha a törvény egyéb
rendelkezései alapján a kivonásra okot adó körülmény miatt ezen adóalap-növeléssel
megegyező adóalap-növelési kötelezettség nem merül fel.
A javaslat továbbá jogtechnikai javításokról gondoskodik: pontosít több hivatkozást,
feltünteti a 2010/24/EU tanácsi irányelv teljes elnevezését, illetve nyelvhelyességi
javításokra is kerül sor.

2. Jogtechnikai pontosítás.
3. Jogtechnikai pontosítás: kiegészíti az osztalék fogalmát a kezelt vagyon hozamára

hivatkozással, továbbá a módosítások miatt javít egy hivatkozást.
4. Hivatkozás pontosítása.
5. A javaslat előírja, hogy a behajthatatlan követelés címén elszámolandó adóalap-csökkentés

esetén, az önellenőrzés bevallásával egyidejűleg, erre a célra rendszeresített
nyomtatványon, az adóhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás kiterjed a behajthatatlan
követelésként történő elszámolás okára (figyelemmel a behajthatatlan követelés értelmező
rendelkezés szerinti definíciójára is), valamint azon számla sorszámára is, amely az
adóalap-csökkentéssel érintett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást tartalmazza.

6. Jogtechnikai pontosítás.
7. A javaslat alapján, ha az adóalany azért válik az eredetileg levonható, előzetesen

felszámított adó korrekciójára kötelezetté, mert a termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó
értesítette arról, hogy behajthatatlan követelés címén az adóalapját csökkenti, akkor az e
korrekciót tartalmazó bevallással egyidejűleg az adóalany köteles külön nyilatkozni azon
korrekció összegéről, amelyet e jogcímen hajt végre, valamint a fentiek szerinti adóalap
csökkentést végrehajtó partner nevéről és adószámáról.

8. Hivatkozás pontosítása.
9. Hivatkozás pontosítása.
10. A javaslat pontosítja, hogy a behajthatatlan követelésre vonatkozó áfaszabályok

alkalmazása a 2020. január 1. előtt, de 2015. december 31-ét követően teljesített ügyletek
esetében lehetőség az adóalanyok számára.

11. Kodifikációs pontosítás.
12. Kodifikációs pontosítás.
13. Kodifikációs pontosítás.
14. Kodifikációs és nyelvhelyességi pontosítás.
15. Kodifikációs pontosítás.
16. Az EKAER bejelentés módosítási lehetőségének megteremtését célzó törvényjavaslatbeli

szabályok terminológiai szempontból történő pontosítása. A bejelentés módosítása esetén
fizetendő pótlék mértéke módosítandó adatonként 5 OOO Ft lesz. Figyelemmel arra, hogy a
módosításhoz nem szükséges az adóhatóság engedélye, és az adóhatóság a módosítás
alapjául szolgáló dokumentumokat egy esetleges ellenőrzés alkalmával kérheti az adózótól,
indokolatlan bürokratikus terhet jelentene a módosítás indokának és az annak alapjául
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szolgáló dokumentumoknak a bejelentés alkalmával történő rendelkezésre bocsátása, ezért
a módosító indítvány az előírás elhagyására tesz javaslatot.

17. A módosítás az lnfotv. 5. § (3) bekezdésével való összhang megteremtését szolgálja, amely
szerint a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok
megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy
szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg.

18. A kiegészítés biztosítja az elévülési szabályok egységesítését az
vitarendezési eljárás, az adóegyezmények szennti vitarendezési
választottbírósági egyezmény szerinti vitarendezési eljárás esetén.

19. Kodifikációs pontosítás.

20. A jogharmonizációs klauzula pontosítása a törvényjavaslat 68. §-ának módosítására
tekintettel.

európai uniós
eljárás és a

21. A törvényjavaslat 65. §-ára tekintettel indokolt az Art. felhatalmazó rendelkezéseinek
kiegészítése is, mivel az EKAER-t érintő bejelentés módosítása rendeleti szabályok
megalkotását is szükségessé teszi (EKAER szám lezárásának, továbbá a lezárt EKAER
bejelentés módosításának részletszabályait rendeletben szükséges meghatározni).

22. Kodifikációs pontosítás.

23. Kodifikációs pontosítás.

24. Kodifikációs pontosítás.

25. Kodifikációs pontosítás.

26. Kodifikációs pontosítás.

27. Kodifikációs pontosítás.

28. Uniós jogszabály hivatkozásának pontosítása.

29. A hivatkozott törvény címének pontosítása.

30. Kodifikációs pontosítás.

31. A hatályba léptető rendelkezések pontosítása.

32. Hivatkozás pontosítása.

33. Uniós jogszabály hivatkozásának pontosítása.

34. A javaslat adóadminisztrációs könnyítésként kiterjeszti az Aktv. 4. mellékletében
meghatározott ismertetőjegyek alkalmazhatósága alóli kivételek körét az Amerikai
Egyesült Államok FATCA-szabályozásával kapcsolatos pénzügyi számlainformáció
cserére. Így egy EU irányú kifizetés USA irányúvá alakítása során nem keletkezik
adatszolgáltatási kötelezettség.

35. Uniós jogszabály hivatkozásának pontosítása.

36. A javaslat a hivatkozott törvény címét pontosítja.

37. Nyelvhelyességi és jogtechnikai módosításokat tartalmazó táblázat.
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