
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2007. no vem ber 16.,

péntek

155. szám

Ára: 4935,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10754

2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal mi adó ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10893

310/2007. (XI. 16.) Korm. r. A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti

 Hivatala lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás kö ré rõl szó ló
276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . 10962

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga jog egy sé gi ha tá ro za ta
(4/2007. BJE szám) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10962

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga jog egy sé gi ha tá ro za ta
(5/2007. BJE szám) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10965



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXXVI.
tör vény

egyes adótör vények módosításáról*

ELSÕ RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT,
A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, 
AZ EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT, 
AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI

HOZZÁJÁRULÁST, 
VALAMINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁT

JAVÍTÓ KÜLÖNADÓT ÉS JÁRADÉKOT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet

A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja tv.) 3. §-a 2. pont já -
nak a) és d) al pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

(Bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély:)
„a) a ma gyar ál lam pol gár (ki vé ve, ha egy ide jû leg más

ál lam nak is ál lam pol gá ra, és bel föl dön nem ren del ke zik a
pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott la kó hellyel vagy
tar tóz ko dá si hellyel);”

„d) az a)–c) pont ban nem em lí tett ter mé sze tes sze mély, 
aki nek

da) ki zá ró lag bel föl dön van ál lan dó la kó he lye;
db) lét ér de kei köz pont ja bel föld, ha egy ál ta lán nem

vagy nem csak bel föl dön ren del ke zik ál lan dó la kó hellyel;
dc) szo ká sos tar tóz ko dá si he lye bel föl dön ta lál ha tó, ha

egy ál ta lán nem vagy nem csak bel föl dön ren del ke zik ál -
lan dó la kó hellyel, és lét ér de kei köz pont ja sem ál la pít ha tó
meg;
az zal, hogy a lét ér de kek köz pont ja az az ál lam, amely hez a 
ma gán sze mélyt a leg szo ro sabb sze mé lyes, csa lá di és gaz -
da sá gi kap cso la tok fû zik.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján
 fogadta el.

(2) Az Szja tv. 3. §-a 4. pont já nak d) és m) al pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek és egy ide jû leg a
pont a kö vet ke zõ n) al pont tal egé szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

(Jö ve de lem szer zés he lye:)

„d) nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem
ese té ben a te vé keny ség-vég zés szo ká sos he lyé nek (az ál -
lan dó mun ka vég zés he lyé nek) fek vé se sze rin ti ál lam; vál -
to zó mun ka vég zé si he lyen vég zett te vé keny ség ese té ben,

da) ha a ma gán sze mély a mun kál ta tó (a mun ka -
adó) bel föl di szék he lyé vel, vagy bel föl di te lep he lyé vel
(ál lan dó bá zi sá val), fi ók te le pé vel, ke res ke del mi kép vi se -
le té vel áll a jö ve de lem szer zés alap já ul szol gá ló jog vi -
szony ban, ak kor bel föld;

db) a da) pont ban nem em lí tett eset ben a bel föl dön vég -
zett te vé keny sé gé re ará nyo san szá mí tott jö ve de lem te kin -
te té ben bel föld;

dc) a db) pont ren del ke zé sé tõl el té rõ en, az olyan jö ve -
de lem te kin te té ben, amely nem zet kö zi for ga lom ban üze -
mel te tett jár mû vön bel föl dön kí vül (is) tel je sí tett szol gá lat
el len ér té ke, az az ál lam, amely az ilyen jö ve del met nem -
zet kö zi szer zõ dés vagy vi szo nos ság alap ján adóz tat hat ja,
más eset ben a ma gán sze mély il le tõ sé ge sze rin ti ál lam;”

„m) az e tör vény sze rint ter mé szet be ni jut ta tás nak mi nõ -
sü lõ be vé tel ese tén bel föld;

n) az a)–m) al pont ban nem em lí tett eset ben a ma gán -
sze mély il le tõ sé ge sze rin ti ál lam.”

(3) Az Szja tv. 3. §-ának 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

„14. Mun kál ta tó: az, aki vel (amellyel) a ma gán sze mély
mun ka vi szony ban áll, il let ve mun ka erõ-köl csön zés ese -
tén – a mun ka vál la ló köl csön be adó já val kö tött meg ál la po -
dás alap ján – a köl csön zött mun ka vál la ló ré szé re köz vet le -
nül jut ta tott be vé tel te kin te té ben a mun ka vál la ló köl csön -
ve võ je. Mun ka erõ-köl csön zés ese tén a be vé tel nek nem
szá mí tó jut ta tás ra, va la mint a mun kál ta tó nál adó kö te les
bé ren kí vü li jut ta tás ra az e tör vény ben meg ál la pí tott ren -
del ke zé se ket a köl csön be adó és a köl csön ve võ ilyen jut ta -
tá sá nak együt tes össze gé re vo nat ko zó an kell irány adó nak
te kin te ni.”

(4) Az Szja tv. 3. §-ának 22. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

„22. Mun ka vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: a ma gán -
sze mélyt mun ka vi szo nyá ra (ide ért ve a mun ka vi szony nak
meg fe le lõ, kül föl di jog sze rin ti jog vi szonyt is) te kin tet tel
meg il le tõ adó kö te les be vé tel, ide ért ve a mun kál ta tó ál tal a
ma gán sze mély ja vá ra

a) az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ba munkál -
tatói,
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b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be
fog lal koz ta tói
hoz zá já ru lás ként fi ze tett összeg adó kö te les ré szét is.”

(5) Az Szja tv. 3. §-ának 27. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

„27. Mû ve lõ dé si in téz mé nyi szol gál ta tás: könyv tá ri, le -
vél tá ri szol gál ta tás (SZJ 92.51); mú ze u mi szol gál ta tás,
kul tu rá lis örök ség vé del me (SZJ 92.52); elõ adó mû vé szet
(SZJ 92.31.21), film ve tí tés (SZJ 92.13.11), ál lat-, nö vény -
kert, vé dett ter mé sze ti ér ték be mu ta tá sa (SZJ 92.53.1),
köz mû ve lõ dé si in téz mény ál tal nyúj tott fel nõtt- és egyéb
ok ta tás (SZJ 80.4).”

(6) Az Szja tv. 3. §-ának 41. és 42. pont jai he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

„41. Ag rár cse kély össze gû (ag rár de mi ni mis) tá mo ga -
tás: az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély össze -
gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról a me -
zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban  szóló, 1860/2004/EK
bi zott sá gi ren de let (2004. ok tó ber 6.) ál tal cse kély össze gû 
(de mi ni mis) tá mo ga tás nak mi nõ sí tett tá mo ga tás.

42. Költ sé gek fe de ze té re vagy fej lesz té si cél ra fo lyó sí -
tott tá mo ga tás: a költ sé gek fe de ze té re vagy fej lesz té si cél -
ra fo lyó sí tott olyan tá mo ga tás, ame lyet a ma gán sze mély
ki zá ró lag a tény le ge sen fel me rült, iga zolt ki adá sa i nak a
fo lyó sí tó val tör té nõ el szá mo lá si kö te le zett sé ge mel lett
kap.”

(7) Az Szja tv. 3. §-ának 60. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

„60. Ked vez mé nye zett el tar tott
a) az, aki re te kin tet tel a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló

tör vény sze rint, va la mint bár mely EGT-ál lam ha son ló jog -
sza bá lya alap ján csa lá di pót lé kot, il le tõ leg más ha son ló el -
lá tást fo lyó sí ta nak,

b) az, aki a csa lá di pót lék ra sa ját jo gán jo go sult,
c) a mag zat (iker mag zat) a vá ran dós ság idõ sza ká ban

(fo gan ta tá sá nak 91. nap já tól meg szü le té sé ig),
d) a rok kant sá gi já ra dék ban ré sze sü lõ ma gán sze mély.”

(8) Az Szja tv. 3. §-a a kö vet ke zõ 79–82. pon tok kal egé -
szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:)

„79. Be fek te té si szol gál ta tó: kü lön tör vény sze rint be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sult sze -
mély.

80. Fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény: a fog -
lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl  szóló tör vény sze -
rin ti fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény.

81. Ki fi ze tõ: az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott sze mély az zal az el té rés sel, hogy ki fi ze tõ nek

mi nõ sül a kül föl di sze mély ál tal bel föl di szol gál ta tói te vé -
keny sé ge te kin te té ben meg bí zott bel föl di il le tõ sé gû hi tel -
in té zet is, ha az ilyen meg bí zás alap ján bel föl dön adó kö te -
les jö ve del met fi zet ki (ír jóvá).

82. Pá lya kez dõ sze mély: a mun ka vál la ló a kö zép fo kú
ne ve lé si-ok ta tá si vagy a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel nap -
pa li kép zés ke re té ben fenn ál ló jog vi szo nya meg szû né sét,
il let ve a ta nu lói jog vi szo nya tan kö te le zett ség cí mén való
meg szû né sét kö ve tõ egy nap tá ri éven be lül lé te sí tett elsõ
mun ka vi szo nyá ban, il let ve elsõ mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szo nyá ban.”

2. § Az Szja tv. 5. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Utal vány ese té ben be vé tel az az összeg, amely ér -
ték ben az utal vány ter mék re, szol gál ta tás ra cse rél he tõ,
 illetõleg kö te le zett ség csök ken té sé re fel hasz nál ha tó.”

3. § (1) Az Szja tv. 7. §-a (1) be kez dé sé nek e) és i) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A jö ve de lem ki szá mí tá sá nál nem kell figye lembe ven ni
a kö vet ke zõ be vé te le ket:)

„e) a vissza té rí tett adót, adó elõ le get, fel té ve, hogy azt
ko ráb ban költ ség ként nem ér vé nye sí tet ték, to váb bá a ma -
gán sze mély jog sze rû en tett ön kén tes köl csö nös pénz tá ri
nyi lat ko za ta alap ján ki utalt, il le tõ leg az ön kén tes köl csö -
nös biz to sí tó pénz tár ál tal a ma gán sze mély egyé ni szám lá -
ján jó vá írt ki utalt össze get; va la mint a ma gán sze mély
nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi nyi lat ko za ta alap ján ki utalt, a
nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lá ján jó vá írt össze get;”

„i) azt az össze get, ame lyet a tár sa da lom biz to sí tás el lá -
tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol -
gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint

ia) nyug el lá tás ra jo go sí tó szol gá la ti idõ és nyug díj ala -
pot ké pe zõ jö ve de lem szer zé se cél já ból meg ál la po dás
alap ján, és/vagy

ib) a nem biz to sí tott ma gán sze mély egész ség ügyi szol -
gál ta tás ra való jo go sult sá ga meg szer zé se cél já ból
a ma gán sze mély he lyett más sze mély fi zet meg (mind -
két eset ben ide ért ve bár mely EGT-ál lam ban a kö te le zõ
tár sadalombiztosítási rend szer ke re té ben tör té nõ meg -
fizetést is);”

(2) Az Szja tv. 7. §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja a kö vet -
ke zõ jc)–je) al pon tok kal egé szül ki, egy ide jû leg a be kez -
dés k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A jö ve de lem ki szá mí tá sá nál nem kell figye lembe ven ni
a kö vet ke zõ be vé te le ket:)

[j) azt az össze get, ame lyet]
„jc) a ma gán sze mély nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lá -

já ról tel je sí tett át uta lás, át ve ze tés ese tén a kü lön tör vény
nyug díj szol gál ta tás nak mi nõ sít;

jd) a ma gán sze mély ké rel mé re, mun ka vi szo nyá nak
meg szû né se ese tén a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény ben fenn ál ló kö vet elé sé nek ter hé re az in téz mény
más ilyen in téz mény be utal át;
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je) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a ta -
got meg il le tõ kö ve te lé se ja vá ra jó vá ír;

k) azt az össze get, ame lyet

ka) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint tag díj fi ze té sé re kö tött
tá mo ga tá si meg ál la po dás alap ján a ma gán sze mély he lyett
más fi zet meg;

kb) a mun kál ta tó a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug -
díj pénz tá rak ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint a ma -
gán sze mély tag dí já nak ki egé szí té se ként egy ol da lú kö te le -
zett ség vál la lás alap ján a ma gánnyug díj pénz tár ba fi zet;

kc) a mun kál ta tó a ma gán sze mély ja vá ra mun kál ta tói
hoz zá já ru lás ként ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz -
tár(ak)ba együt te sen leg fel jebb a mi ni mál bér 50 szá za lé -
kát meg nem ha la dó an fi zet;

kd) a mun kál ta tó a ma gán sze mély ja vá ra mun kál ta tói
hoz zá já ru lás ként ön kén tes köl csö nös egészségpénz -
tár(ak)/ön se gé lye zõ pénz tár(ak)ba együt te sen leg fel jebb a
mi ni mál bér 30 szá za lé kát meg nem ha la dó an fi zet;

ke) a mun kál ta tó a ma gán sze mély ja vá ra fog lal koz ta tói 
nyug díj szol gál ta tó in téz mény be fog lal koz ta tói hoz zá já ru -
lás ként leg fel jebb a mi ni mál bér 50 szá za lé kát meg nem
ha la dó an fi zet,

az zal, hogy a kc)–ke) al pon tok ban em lí tett mér té ket meg -
ha la dó össze get – fi gye lem mel a (2) be kez dés ren del ke zé -
sé re is – mun ka vi szony ból szár ma zó adó kö te les jö ve de -
lem ként kell figye lembe ven ni;”

(3) Az Szja tv. 7. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja a kö vet -
ke zõk sze rint mó do sul, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke -
zõ d) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés k) pont já nak al kal ma zá sá ban]

„c) ha a mun kál ta tó a hoz zá já ru lást több hó nap ra elõ re
egy összeg ben utal ja át, ak kor ha von ta fi ze tett mun kál ta -
tói/fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás nak az a havi összeg mi nõ -
sül, ame lyet a mun kál ta tó ren del ke zé se alap ján az át uta lást 
kö ve tõ en dá tum sze rint az egyes hó na pok ban ír jóvá a
pénz tár/fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény, az -
zal, hogy ezt a ren del ke zést le het al kal maz ni az olyan utó -
la go san leg fel jebb há rom hó nap ra tör té nõ egy össze gû át -
uta lás ra is, amely a ma gán sze mély tagi jog vi szo nyát ta nú -
sí tó ok irat mun kál ta tó szá má ra tör té nõ át adá sát kö ve tõ en
elsõ al ka lom mal tör té nik;

d) ha a ma gán sze mély mun ka vi szo nya a fel té te les jog -
szer zé si idõ tar tam le jár ta elõtt meg szû nik, és ezért a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tõl szol gál ta tás ra
nem vá lik jo go sult tá, a fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás nak a
mun ka vi szony meg szû né sé nek évé ben az (1) be kez dés
ke) pont já ban meg ha tá ro zott mér té ket meg ha la dó ré szét
jö ve de lem ként nem kell figye lembe ven ni, to váb bá a meg -
elõ zõ év(ek)ben jö ve de lem ként figye lembe vett fog lal koz -
ta tói hoz zá já ru lás ra jutó ará nyo sí tott meg fi ze tett adó nak
az ugyan ezen összeg re jutó ará nyo sí tott igény be vett adó -
ked vez ményt meg ha la dó ré sze ön el len õr zés sel, vagy az
adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás mó do sí tá sá nak kez de mé nye -
zé sé vel vissza igé nyel he tõ, az zal, hogy az ará nyo sí tott

da) meg fi ze tett adót az adott év össze vont adó alap já -
nak adó já ból az adó kö te les fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás nak 
az össze vont adó alap össze gé hez,

db) igény be vett adó ked vez ményt az adott év ben ilyen
cí men ér vé nye sí tett ked vez mény bõl az adó kö te les fog lal -
koz ta tói hoz zá já ru lás nak a ked vez mény alap já ul figye -
lembe vett össze gé hez
vi szo nyí tott ará nyá val kell meg ha tá roz ni.”

4. § Az Szja tv. 24. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nem ön ál ló te vé keny ség
a) a mun ka vi szony ban foly ta tott te vé keny ség,
b) az eu ró pai par la men ti, az or szág gyû lé si, a he lyi ön -

kor mány za ti kép vi se lõi te vé keny ség,
c) a tár sas vál lal ko zás ma gán sze mély tag já nak sze mé -

lyes köz re mû kö dé se ak kor, ha az an nak el le né ben ka pott
jut ta tást a tár sas vál lal ko zás költ sé gei kö zött szá mol ják el,

d) a gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek te vé -
keny sé ge,

e) a jog sza bály alap ján vá lasz tott tiszt ség vi se lõ (ki vé ve 
a vá lasz tott könyv vizs gá lót) te vé keny sé ge, ha ezt a te vé -
keny sé get nem egyé ni vál lal ko zó ként vég zi,

f) a se gí tõ csa lád tag te vé keny sé ge,
g) nem zet kö zi szer zõ dés ha tá lyá ban a nem ön ál ló mun -

ka, en nek hi á nyá ban az adott ál lam joga sze rin ti munka -
viszony.”

5. § Az Szja tv. 25. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel min -
den olyan be vé tel, ame lyet a ma gán sze mély e te vé keny sé -
gé vel össze füg gés ben, vagy egyéb ként az e te vé keny sé ge
alap já ul szol gá ló jog vi szo nyá ra te kin tet tel meg sze rez.
Ilyen nek mi nõ sül kü lö nö sen

a) a nem ön ál ló te vé keny ség el len ér té ke ként mun ka -
bér, tisz te let díj, il let mény cí mén, va la mint a nem ön ál ló te -
vé keny ség re te kin tet tel ju ta lom vagy költ ség té rí tés cí mén
meg szer zett be vé tel,

b) a mun kál ta tó vagy a nem ön ál ló te vé keny ség alap -
jául szol gá ló jog vi szony ra te kin tet tel más sze mély ál tal fi -
ze tett adó kö te les biz to sí tá si díj.

Nem mi nõ sül nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be -
vé tel nek a ma gán sze mély ál tal a kü lön jog sza bály sze rint
fel szol gá lá si díj cí men meg szer zett be vé tel.”

6. § (1) Az Szja tv. 28. §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Egyéb jö ve de lem – ha e tör vény más ként nem ren -
del ke zik –

a) a jog ala pí tá sa, át ru há zá sa (át en ge dé se), meg szün te -
té se, gya kor lá sá nak át en ge dé se vagy a jog ról való le mon -
dás el le né ben ka pott be vé tel nek a jog, il le tõ leg az em lí tett
jo go sult sá gok meg szer zé sé re for dí tott (in gye nes vagy
ked vez mé nyes szer zés ese té ben ide ért ve a meg szer zés kor
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adó kö te les be vé telt is) a ma gán sze mélyt ter he lõ iga zolt ki -
adást meg ha la dó ré sze;

b) vé te li vagy más ha son ló jog gya kor lá sa ese tén a jo -
go sult nál a jog gya kor lás tár gyá nak a meg szer zé se idõ -
pont já ra meg ál la pí tott szo ká sos pi a ci ér té ké bõl a meg szer -
zé sért adott el len ér té ket meg ha la dó rész (a vé te li jog gya -
kor lá sá ból szár ma zó be vé tel rész), csök kent ve a jog meg -
szer zé sé re for dí tott (in gye nes vagy ked vez mé nyes jog -
szer zés ese té ben ide ért ve a jog meg szer zé se kor adó kö te les 
be vé telt is), a ma gán sze mélyt ter he lõ, iga zolt ki adás sal,
az zal, hogy utóbb a jog gya kor lás tár gyá nak át ru há zá sa
ese tén a meg szer zé sé re for dí tott összeg nek mi nõ sül

ba) az e pont sze rint meg ál la pí tott jö ve de lem is, va la -
mint

bb) a jog meg szer zé sé re for dí tott, a ma gán sze mélyt ter -
he lõ ki adás nak az a ré sze is, amely a vé te li jog gya kor lá sá -
ból szár ma zó be vé tel részt meg ha lad ja;

c) el adá si vagy más ha son ló jog gya kor lá sa ré vén a jo -
go sult ál tal meg szer zett be vé tel bõl a jog gya kor lás tár gyá -
nak az át ru há zás idõ pont já ra meg ál la pí tott szo ká sos pi a ci
ér té két meg ha la dó rész (az el adá si jog gya kor lá sá ból szár -
ma zó be vé tel rész), csök kent ve a jog meg szer zé sé re for dí -
tott (in gye nes vagy ked vez mé nyes jog szer zés ese té ben
ide ért ve a jog meg szer zé se kor adó kö te les be vé telt is), a
ma gán sze mélyt ter he lõ iga zolt ki adás sal, az zal, hogy

ca) az em lí tett be vé tel fenn ma ra dó ré szé bõl a jö ve del -
met a jog gya kor lás tár gyá nak át ru há zá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint a cb) al pont ren del ke zé sé nek figye lembe -
véte lével kell meg ál la pí ta ni;

cb) a ca) al pont ren del ke zé sé nek al kal ma zá sa ese tén az 
ott em lí tett be vé tel bõl a jog meg szer zé sé re for dí tott, a ma -
gán sze mélyt ter he lõ ki adás nak az a ré sze von ha tó le az át -
ru há zás sal kap cso la tos ki adás ként, amely az el adá si jog
gya kor lá sá ból szár ma zó be vé tel részt meg ha lad ja;

d) a jog utód lás ré vén meg szer zett szer zõi jog, ta lál -
mány ból és sza ba dal mi ol ta lom ból ere dõ jog gya kor lá sa
ese té ben a be vé tel nek a jog gya kor lá sa ér de ké ben fel me -
rült, a ma gán sze mélyt ter he lõ iga zolt ki adást meg ha la dó
ré sze.

Bár mely eset ben az e be kez dés sze rint meg ha tá ro zott
jö ve de lem adó kö te le zett sé gé re a szer zés jog cí me sze rin ti
ren del ke zé se ket kell irány adó nak te kin te ni, és en nek meg -
fe le lõ en kell a ki fi ze tõt, il le tõ leg a ma gán sze mélyt ter he lõ
adó kö te le zett sé ge ket (ide ért ve kü lö nö sen a jö ve de lem, az
adó, az adó elõ leg meg ál la pí tá sát, meg fi ze té sét, be val lá sát, 
az adat szol gál ta tást) tel je sí te ni, ha a jö ve de lem meg szer -
zé sé nek e tör vény sze rin ti jog cí me a fe lek (a be vé telt szer -
zõ ma gán sze mély és a vele az ügy let ben szer zõ dõ sze -
mély, va la mint az em lí tett sze mé lyek és más sze mély) kö -
zött egyéb ként fenn ál ló jog vi szony és a szer zés kö rül mé -
nyei figye lembe véte lével meg ál la pít ha tó.”

(2) Az Szja tv. 28. §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A nyug díj pénz tár tag ja egyé ni szám lá ján a 2007. de -
cem ber 31-ét kö ve tõ en jó vá írt té tel nyug díj szol gál ta tás nak 
(ki egé szí tõ nyug díj nak) nem mi nõ sü lõ ki fi ze té se ese tén

a) a be vé tel tel jes egé szé ben egyéb jö ve de lem arra az
összeg re vo nat ko zó an, amely nél a jó vá írás és a ki fi ze tés
(jut ta tás) idõ pont ja kö zött tíz év még nem telt el;

b) a jö ve de lem meg ál la pí tá sá nak e be kez dés ben fog lalt 
sza bá lya szem pont já ból a kö te le zõ vá ra ko zá si idõ szak le -
tel te évé nek – a jó vá írást kö ve tõ évet elsõ év nek te kint -
ve – az adott összeg(ek) jó vá írá sá nak nap tá ri évét kö ve tõ
ti ze dik évet kell te kin te ni, az zal, hogy, el sõ ként a leg ré -
geb ben jó vá írt össze gek ki fi ze té sét (jut ta tá sát) kell vé lel -
mez ni.”

7. § Az Szja tv. 33. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„33. § (1) A szá mí tott adót adó jó vá írás csök ken ti, amely

a) az adó év ben meg szer zett bér 18 szá za lé ka, de leg fel -
jebb jo go sult sá gi hó na pon ként 11 340 fo rint, fel té ve, hogy 
a ma gán sze mély adó be val lá sá ban be val lott, vagy az adó -
ha tó sá gi, il let ve a mun kál ta tói adó meg ál la pí tás so rán el -
szá molt éves összes jö ve del me nem ha lad ja meg a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sult sá gi ha tárt, vagy

b) az a) pont alap ján meg ha tá ro zott összeg nek a jo go -
sult sá gi ha tár fe let ti éves összes jö ve de lem 9 szá za lé kát
meg ha la dó ré sze, ha a ma gán sze mély a) pont sze rin ti éves
összes jö ve del me meg ha lad ja a jo go sult sá gi ha tárt, de nem 
éri el a jo go sult sá gi ha tár 1 mil lió 512 ezer fo rint tal nö velt
össze gét.

(2) Jo go sult sá gi hó nap nak az a hó nap szá mít, amely re a
ma gán sze mélyt az adó év ben bér il let te meg. Az a hó nap,
amely ben több ször vagy több ki fi ze tõ tõl il let te meg bér a
ma gán sze mélyt, egy jo go sult sá gi hó nap nak szá mít. Egy
adó év ben leg fel jebb 12 jo go sult sá gi hó nap ve he tõ figye -
lembe.

(3) A jo go sult sá gi ha tár az adó év re 1 mil lió 250 ezer fo -
rint.”

8. § Az Szja tv. 35. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az össze vont adó alap adó ját csök ken ti a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be a ma gán sze mély ál -
tal fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sa ki egé szí té se ként az adó év -
ben be fi ze tett összeg – ide ért ve a fog lal koz ta tói hoz zá já ru -
lás adó kö te les ré szét is – 30 szá za lé ka.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti ked vez mé nye ket az
adó zás rend jé rõl  szóló tör vény elõ írá sai sze rint a ma -
gánnyug díj pénz tár, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény vagy a tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ál -
tal ki adott – a ma gán sze mély ál tal az adó év ben be fi ze tett
össze get tar tal ma zó – iga zo lás, va la mint a mun kál ta tó ál tal 
a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be be fi ze tett 
fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás adó kö te les ré szé rõl ki adott
iga zo lás alap ján le het igény be ven ni.”

9. § Az Szja tv. 39. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
szö veg résszel egé szül ki:
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„Az adó ked vez mény igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a 
ma gán sze mély adó be val lá sá ban fel tün tes se a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal ve ze tett ügy -
fél-nyil ván tar tá si rend szer ben nyil ván tar tott re giszt rá ci ós
szá mát. Az e be kez dés alap ján ér vé nye sí tett ked vez mény
az ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal -
ma zá sá ban az adó év ben igény be vett ag rár cse kély össze -
gû (ag rár de mi ni mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül.”

10. § Az Szja tv. 40. §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(12) E § ren del ke zé se it kell meg fe le lõ en al kal maz ni
bár mely EGT-ál lam ban ked vez mé nye zett el tar tot tak ese -
té ben is.”

11. § Az Szja tv. 44/C. §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez -
dé sek kel egé szül ki:

„(3) A (2) be kez dés ben em lí tett kü lön bö zet rõl az adó ha -
tó ság nem hoz ha tá ro za tot, ha az öt ezer fo rin tot az nem ha -
lad ja meg.

(4) Az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár nak, va la -
mint a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám la ve ze tõ jé nek a ma -
gán sze mély szá má ra ki adott iga zo lá son sa ját bank szám la -
szá mát is fel kell tün tet nie.”

12. § Az Szja tv. 46. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ki fi ze tõ, a mun kál ta tó az ál la mi adó ha tó ság elõ -
ze tes en ge dé lye alap ján az adó elõ leg meg ál la pí tá sá nál vá -
laszt hat ja az e fe je zet ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ mód -
szer al kal ma zá sát. Az ál la mi adó ha tó ság az en ge délyt ak -
kor adja meg, ha a ki fi ze tõ, a mun kál ta tó ké rel mé ben va ló -
szí nû sí ti, hogy a ja va solt mód szer ré vén az adó évi adó
meg ál la pí tá sá nál je lent ke zõ adó kü lön bö zet mér sé kel he tõ.
Ha az ál la mi adó ha tó ság az elõ írt ha tár idõn be lül a ké re lem 
tel je sí té sét nem ta gad ta meg, a ké re lem nek helyt adó ha tá -
ro zat hoz fû zõ dõ jog kö vet kez mé nye ket kell al kal maz ni.
Nem kell en ge délyt kér ni olyan el té rõ mód szer vá lasz tá sa
ese tén, amely nek al kal ma zá sá ra szá mí tás tech ni kai prog -
ram ki dol go zó já nak ké rel mé re az ál la mi adó ha tó ság en ge -
délyt adott.”

13. § (1) Az Szja tv. 48. §-a (12) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be vé telt ter he lõ adó elõ leg meg ál la pí tá sá nál az
(1)–(10) be kez dés ren del ke zé sei sze rint ki szá mí tott össze -
get csök ken ti:]

„a) a ma gán sze mély ál tal leg ké sõbb a ki fi ze tés (a jut ta -
tás) idõ pont já ban tett nyi lat ko zat alap ján a havi adó jó vá -
írás, amely – fi gye lem mel az adó jó vá írás ra irány adó ren -
del ke zé sek re is – az adott havi bér(ek) össze gé nek 18 szá -
za lé ka, de jo go sult sá gi hó na pon ként leg fel jebb 11 340 fo -
rint, az zal, hogy az adó elõ leg meg ál la pí tá sá nál a havi adó -
jó vá írás nem ér vé nye sít he tõ, ha a mun kál ta tó, ki fi ze tõ ál -
tal az adó év ben ki fi ze tett (jut ta tott) be vé te lek alap ján meg -
ha tá ro zott adó elõ leg-ala pok össze ge – az adott ki fi ze tést

(jut ta tást) is figye lembe véve – meg ha lad ja a jo go sult sá gi
ha tárt;”

(2) Az Szja tv. 48. §-ának (18) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A mun kál ta tó, a bér ki fi ze tõ je e be kez dés ren del ke zé -
sei he lyett a 47. § (9) be kez dé sét al kal maz za, amennyi ben
olyan be vé telt jut tat, amely bõl adó elõ leg le vo ná sá ra nincs
le he tõ ség, és a ma gán sze méllyel szem ben nincs – va la mint 
az adó év ben a kö rül mé nyek bõl kö vet ke zõ en vár ha tó an
nem is ke let ke zik – olyan pénz ben tel je sí ten dõ kö te le zett -
sé ge, amely bõl a le nem vont, de be fi ze tett adó elõ le get le -
von hat ná.”

14. § (1) Az Szja tv. 49/A. §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a b) pont ban em lí tett jö ve del me ket és adó kat az adó -
év re vo nat ko zó adó be val lá sá ban vall ja be és a be val lás ra
nyit va álló ha tár idõ ig fi ze ti meg.”

(2) Az Szja tv. 49/A. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az egyé ni cég ként be jegy zett egyé ni vál lal ko zó az
egyé ni cég át ala ku lá sa ese tén az át ala ku lás nap já ra vo nat -
ko zó an a vál lal ko zói osz ta lék ala pot – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak mel lett – e tör vénynek a te vé keny ség
meg szün te té sé re irány adó ren del ke zé sei sze rint is meg ál -
la pít ja. A vál lal ko zói osz ta lék alap meg ál la pí tá sa so rán
ilyen kor vál lal ko zói sze mé lyi jö ve de lem adó ként a meg -
szû nés sza bá lyai nél kül meg ha tá ro zott vál lal ko zói adó ala -
pot ter he lõ adót ve szi figye lembe. E ren del ke zés al kal ma -
zá sa ese tén a fog lal koz ta tá si ked vez mény rõl, a kis vál lal -
ko zói ked vez mény rõl, a fej lesz té si tar ta lék ról, va la mint a
kis vál lal ko zói adó ked vez mény rõl  szóló ren del ke zé sek ben 
nem kell a ma gán sze mély egyé ni vál lal ko zói jog ál lá sát
meg szûnt nek te kin te ni. A de mi ni mis ked vez mé nyek, va -
la mint az el ha tá rolt vesz te ség szem pont já ból az egyé ni
cég bõl át ala kult tár sa ság a jog utód ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat al kal maz za.”

(3) Az Szja tv. 49/A. §-a (5) be kez dé sé nek utol só mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ma gán sze mély e jö ve del met és az adót az adó év rõl
 szóló adó be val lá sá ban ál la pít ja meg és vall ja be, va la mint
az adót a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ig fi ze ti
meg.”

(4) Az Szja tv. 49/A. §-a (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (2)–(5) be kez dés ben fog lal tak ér te lem sze rû en
irány adó ak ak kor is, ha az egyé ni vál lal ko zó a te vé keny sé -
gét ügy vé di iro da, köz jegy zõi iro da, vég re haj tói iro da tag -
ja ként foly tat ja az zal, hogy az adó be val lást a tagi jog vi -
szony ke let ke zé sét meg elõ zõ nap ra vo nat ko zó an kell el ké -
szí te ni.”

(5) Az Szja tv. 49/A. §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a kö vet ke zõ
(8)–(9) be kez dés sel egé szül ki:
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„(7) Nem kell a te vé keny ség meg szû né sé re irány adó
ren del ke zé se ket al kal maz ni, ha az egyé ni vál lal ko zó
e te vé keny sé gét cse lek võ ké pes sé gé nek el vesz té sét kö -
ve tõ en a ne vé ben és ja vá ra tör vényes kép vi se lõ je foly -
tat ja. Ha az egyé ni vál lal ko zó e te vé keny sé gét ha lá la
után öz ve gye vagy örö kö se foly tat ja, ak kor – az egyé ni
vál lal ko zó te vé keny sé gét fo lya ma tos nak te kint ve – úgy
kell el jár ni, hogy az adó év ben az el hunyt egyé ni vál lal -
ko zó ál tal meg szer zett vál lal ko zói be vé tel, el szá molt
vál lal ko zói költ ség, igény be vett ked vez mény, el ha tá -
rolt vesz te ség ki zá ró lag az öz ve gyet, az örö köst il le ti,
fel té ve, hogy az öz vegy, il let ve az örö kös a te vé keny ség
foly ta tá sá nak szán dé kát 90 na pon be lül be je len ti az ál la -
mi adó ha tó ság nak. Az el hunyt egyé ni vál lal ko zó ál tal az 
adó év ben költ ség ként el szá molt vál lal ko zói ki vé tet
azon ban ilyen kor is ki zá ró lag az el hunyt ál tal meg szer -
zett ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek kell
te kin te ni, de an nak össze gét – e tör vény ren del ke zé se i -
nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – az öz vegy, il let ve az
örö kös figye lembe ve szi a vál lal ko zói adó alap és vál lal -
ko zói osz ta lék alap, va la mint az e jö ve del me ket ter he lõ
adó össze gé nek meg ál la pí tá sá nál.

(8) A (7) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en, ha az öz -
vegy vagy az örö kös egyéb ként már egyé ni vál lal ko zó, és
az el hunyt tõle el té rõ adó zá si mód sze rint adó zott, az elõb -
bi – amennyi ben a tör vényi fel té te lek nek meg fe lel – a
(7) be kez dés ben em lí tett ha tár idõn be lül vá laszt hat, hogy
me lyik mód szer sze rint foly tat ja az egye sí tett te vé keny sé -
get. Eb ben az eset ben a nem vá lasz tott adó zá si mód dal
foly ta tott te vé keny ség re az egyé ni vál lal ko zó az el ha lá lo -
zás nap já ra vo nat ko zó an e tör vény ren del ke zé sei sze rint,
de a te vé keny ség meg szün te té sé re irány adó elõ írá sok fi -
gyel men kí vül ha gyá sá val meg ál la pít ja a vál lal ko zói adó -
ala pot, a vál lal ko zói osz ta lék ala pot, a vál lal ko zói sze mé lyi 
jö ve de lem adót, a vál lal ko zói osz ta lék alap utá ni adót, vagy 
az áta lány adó alap ját, an nak adó ját és azo kat az adó év re
vo nat ko zó adó be val lás ban be vall ja, az adót a be val lás ra
nyit va álló ha tár idõ ig meg fi ze ti. Az egye sí tett te vé keny -
ség re ér te lem sze rû en irány adó ak az al kal ma zott adó zá si
mód ról a vá lasz tott adó zá si mód ra tör té nõ át té rés ese té re
és az adó zá si mód al kal ma zá si fel té te le i re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek.

(9) Az egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség (7)–(8) be kez dés 
sze rin ti foly ta tá sát a cse lek võ ké pes sé gét el vesz tett, il let ve
el hunyt ma gán sze mély ki fi ze tõi, mun kál ta tói mi nõ sé gé -
ben ke let ke zett adó kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re is ér te ni
kell.”

15. § (1) Az Szja tv. 49/B. §-a (6) be kez dé sé nek
cb) pont ját kö ve tõ ren del ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„a fel sõ ok ta tá si in téz mény, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia, to váb bá bár me lyi kük ál tal vagy kö zö sen ala pí -
tott ku ta tó in té zet, ku ta tó hely (ide ért ve az Eu ró pai Unió

tag ál la má nak vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam nak a meg fe le lõ szer ve ze tét
is) és az egyé ni vál lal ko zó ál tal írás ban kö tött szer zõ dés
alap ján kö zö sen vég zett alap ku ta tás, al kal ma zott ku ta tás
vagy kí sér le ti fej lesz tés ese tén az egyé ni vál lal ko zó az elõ -
zõ ren del ke zés al kal ma zá sa kor az ott meg ha tá ro zott
összeg há rom szo ro sát ve he ti (de leg fel jebb 50 mil lió fo -
rin tot ve het) figye lembe, amely nek a (9)–(10) be kez dés
sze rin ti adó kulccsal szá mí tott ér té ke az ál la mi tá mo ga tá -
sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban az adó év -
ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás -
nak mi nõ sül;”

(2) Az Szja tv. 49/B. §-a (6) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A (4) és (5) be kez dés ren del ke zé se i ben em lí tett té te lek -
kel nö velt vál lal ko zói be vé tel – leg fel jebb an nak mérté -
kéig – csök kent he tõ:]

„d) a 250 fõ nél ke ve sebb al kal ma zot tat fog lal koz ta tó
egyé ni vál lal ko zó nál évi 30 mil lió fo rint tal, de leg fel jebb a 
(12) be kez dés ren del ke zé sé ben meg ha tá ro zott összeg gel
(kis vál lal ko zói ked vez mény); az egyé ni vál lal ko zó ál tal az 
adó év ben ér vé nye sí tett kis vál lal ko zói ked vez mény és a
(9)–(10) be kez dés ben meg ha tá ro zott adó kulcs szor za ta az
ál la mi tá mo ga tá sok ra irány adó ren del ke zé sek al kal ma zá -
sá ban, ha a be ru há zás el sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lést
szol gál, az EK-szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ
 alkalmazásáról  szóló 1857/2006/EK ren de let ben fog lalt
tá mo ga tás ként ve he tõ igény be, min den más eset ben az
egyé ni vál lal ko zó vá lasz tá sa sze rint

da) az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak, vagy

db) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak sze -
rin ti tá mo ga tás nak

mi nõ sül;”

(3) Az Szja tv. 49/B. §-a (7) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyé ni vál lal ko zó el ha tá rol hat ja a (6) be kez dés ren -
del ke zé se i ben em lí tett té te lek kel csök ken tett vál lal ko zói
be vé telt meg ha la dó vál lal ko zói költ sé get (a továb biak ban: 
el ha tá rolt vesz te ség). Az el ha tá rolt vesz te ség – fi gye lem -
mel az (1) be kez dés ren del ke zé sé re is – a kö vet ke zõk sze -
rint szá mol ha tó el:]

„d) Az a) és e) pont ren del ke zé se az egyé ni vál lal ko zói
te vé keny ség meg kez dé sé nek évét kö ve tõ ne gye dik adó év -
ben és az azt kö ve tõ adó évek ben el ha tá rolt vesz te ség re az
adó ha tó ság en ge dé lye alap ján al kal maz ha tó, ha az egyé ni
vál lal ko zó

da) adó évi vál lal ko zói be vé te le nem éri el a vál lal ko zói 
jö ve de lem meg ha tá ro zá sá nál el szá molt költ ség 50 szá za -
lé kát, vagy
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db) vál lal ko zói te vé keny sé ge alap ján a meg elõ zõ két
adó év ben is vesz te sé get ha tá rolt el.

Az adó évi vesz te ség el ha tá ro lá sá nak en ge dé lye zé se
irán ti ké rel met az adó év re vo nat ko zó be val lás be nyúj tá sá -
nak ese dé kes sé gé ig, az ön el len õr zés sel pót ló la go san fel -
tárt vesz te ség, va la mint az ön el len õr zés okán en ge dély alá
esõ tel jes adó évi vesz te ség el ha tá ro lá sá nak en ge dé lye zé se
irán ti ké rel met az ön el len õr zé si lap be nyúj tá sá nak ese dé -
kes sé gé ig, az el len õr zés ál tal fel tárt pót ló la gos vesz te ség,
va la mint az el len õr zés okán en ge dély alá esõ tel jes adó évi
vesz te ség el ha tá ro lá sá nak en ge dé lye zé se irán ti ké rel met a
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül, fel -
ügye le ti in téz ke dés vagy az adó ha tó sá gi ha tá ro zat bí ró sá gi 
fe lül vizs gá la tá nak kez de mé nye zé se ese tén az el já rás jog -
erõs be fe je zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül kell be nyúj ta ni. A
ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz -
té sé nek nincs he lye. Az adó ha tó ság az en ge délyt ak kor
adja meg, ha meg ál la pít ha tó, hogy az el ha tá rolt vesz te ség
el há rít ha tat lan kül sõ ok  miatt ke let ke zett, vagy ha az egyé -
ni vál lal ko zó a vesz te ség el ke rü lé se, mér sék lé se ér de ké -
ben úgy járt el, ahogy az adott hely zet ben tõle az el vár ha tó. 
Ha az adó ha tó ság a ké rel met az elõ írt ha tár idõn be lül nem
uta sít ja el, a ké re lem nek helyt adó ha tá ro zat hoz fû zõ dõ
jog kö vet kez mé nye ket kell al kal maz ni.”

(4) Az Szja tv. 49/B. §-a (9) be kez dé sé nek b) pont ja és
(10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vál lal ko zói sze mé lyi jö ve de lem adó a (8) be kez dés
ren del ke zé se sze rint meg ál la pí tott vál lal ko zói adó -
alap – ha nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé sé bõl kö vet ke -
zik, a mó do sí tott vál lal ko zói adó alap – 16 szá za lé ka. Ezt
az adót leg fel jebb an nak össze gé ig csök ken ti]

„b) to váb bá – az zal a kor lá to zás sal, hogy a csök ken tés
mér té ke nem le het több az a) pont al kal ma zá sa nél kül
meg ál la pí tott vál lal ko zói sze mé lyi jö ve de lem adó 70 szá -
za lé ká nál – a 13. szá mú mel lék let ren del ke zé sei sze rint
meg adott mó don és fel té te lek kel, va la mint az át me ne ti
ren del ke zé sek sze rint a vál lal ko zói adó ked vez mény, az -
zal, hogy az ugyan azon be ru há zás hoz kap cso ló dó több
ked vez mény – ide ért ve a kis vál lal ko zói ked vez ményt
is – ese tén az egyé ni vál lal ko zó vá lasz tá sa sze rint egyet ér -
vé nye sít het; a kis vál lal ko zói ked vez mény és a 13. szá mú
mel lék let sze rin ti kis vál lal ko zá sok adó ked vez mé nye
ugyan azon be ru há zás ra egy más mel lett is ér vé nye sít he tõ.

(10) A (9) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en a vál lal ko -
zói sze mé lyi jö ve de lem adó a (8) be kez dés ren del ke zé se
sze rint meg ál la pí tott vál lal ko zói adó alap – ha nem zet kö zi
szer zõ dés ren del ke zé sé bõl kö vet ke zik, a mó do sí tott vál -
lal ko zói adó alap – 50 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó
össze ge után 10 szá za lék, fel té ve, hogy az egyé ni vállal -
kozó

a) a (9) be kez dés b) pont já nak ren del ke zé sét nem al kal -
maz za, és

b) fog lal koz ta tot ta i nak át la gos ál lo má nyi lét szá ma az
adó év ben leg alább egy fõ, és

c) (8) be kez dés ren del ke zé se sze rint meg ál la pí tott vál -
lal ko zói adó alap ja az adó év ben és az azt meg elõ zõ adó év -
ben (a te vé keny ség adó évi kez dé se ese tén eb ben az év ben) 
leg alább a jö ve de lem-(nye re ség-) mi ni mum össze gé vel
egye zik meg [ki vé ve, ha a (20) be kez dés ha tá lya alá tar to -
zik], és

d) meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel -
mé nyé nek, és

e) az adó év ben
ea) leg alább az adó évi át la gos ál lo má nyi lét szám és a

mi ni mál bér éve sí tett össze gé nek szor za ta ként meg ha tá ro -
zott já ru lék alap két sze re sé re,

vagy
eb) – ha szék he lye a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett

tér sé ge i nek jegy zé ké rõl  szóló kor mány ren de let 3. szá mú
mel lék le te sze rin ti kis tér ség, il let ve 5. szá mú mel lék le te
sze rin ti te le pü lés va la me lyi ké ben van – leg alább az adó évi 
át la gos ál lo má nyi lét szám és a mi ni mál bér éve sí tett össze -
gé nek szor za ta ként meg ha tá ro zott já ru lék alap ra
val lott be nyug díj- és egész ség biz to sí tá si já ru lé kot.

Az e ren del ke zés sze rint meg ál la pí tott adót csök ken ti a
(9) be kez dés a) pont já nak ren del ke zé se sze rint szá mí tott
adó. Az adó évi át la gos ál lo má nyi lét szám, va la mint a mi -
ni mál bér éve sí tett össze gé nek meg ha tá ro zá sá ra – e be kez -
dés ren del ke zé sé nek al kal ma zá sá ban a nem ki egé szí tõ te -
vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko zót is mun ka vál la ló -
nak te kint ve (ese té ben ér te lem sze rû en) – a (19) be kez dés
ren del ke zé sét a ren del ke zés aa) al pont já ban fog lal tak ki -
vé te lé vel kell al kal maz ni. A 10 szá za lé kos adó mér ték kel
adó zó vál lal ko zói adó alap 6 szá za lé ka az ál la mi tá mo ga tá -
sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban

1. az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak,

2. vagy, ha az egyé ni vál lal ko zó a (21) be kez dés ben
fog lal tak nak meg fe le lõ le kö tött össze get ki zá ró lag
be ru há zás ra, fel újí tás ra vagy az elõb bi ek cél já ra fel -
vett hi tel tör lesz té sé re for dít ja, – vá lasz tá sa sze -
rint – a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la -
mi tá mo ga tás ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let ben
fog lal tak sze rin ti tá mo ga tás nak,

3. az el sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lést is vég zõ
egyé ni vál lal ko zó nál – ha a (21) be kez dés ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ le kö tött össze get ki zá ró lag be -
ru há zás ra, fel újí tás ra vagy az elõb bi ek cél já ra fel -
vett hi tel tör lesz té sé re hasz nál ja fel – az EK-Szer zõ -
dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek
elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al kal ma -
zá sá ról  szóló 1857/2006/EK ren de let 4. cik ké ben
fog lalt tá mo ga tás nak

mi nõ sül.
E be kez dés ren del ke zé sé nek al kal ma zá sa ese tén a vál -

lal ko zói be vé telt csök ken tõ, il le tõ leg ér ték csök ke né si le -
írás ként el szá molt ked vez mé nyek alap ján a cse kély össze -
gû (de mi ni mis) tá mo ga tás adó évi össze gét az adó év ben
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ér vé nye sí tett összes ked vez mény ér té ké bõl az 50 mil lió
fo rin tot meg nem ha la dó rész után 10 szá za lék, az azt
 meghaladó rész után 16 szá za lék adó mér ték kel kell ki szá -
mí ta ni.”

(5) Az Szja tv. 49/B. §-a (16) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(16) Az egyé ni vál lal ko zó a fej lesz té si tar ta lék alap já ul 
szol gá ló le kö tött szám la kö ve te lést a le kö tés adó évét kö ve -
tõ négy adó év so rán az adó év ben ál ta la ki zá ró lag üze mi
célt szol gá ló, az e tör vény sze rint ér ték csök ke né si le írás
alap ját ké pe zõ tár gyi esz köz nem in gye nes meg szer zé se
vagy elõ ál lí tá sa ér de ké ben tel je sí tett – alap nyil ván tar tá sá -
ban, va la mint egye di be ru há zá si és fel újí tá si költ ség nyil -
ván tar tá sá ban rög zí tett – be ru há zá si, fel újí tá si ki adás(ok)
[ide nem ért ve az olyan be ru há zá si, fel újí tá si ki adást,
amely re a (22) be kez dés ren del ke zé se it al kal maz za] össze -
gé nek meg fe le lõ en old hat ja fel (ak kor is, ha a le kö tés meg -
szû nik és az zal egy ide jû leg nem tör té nik meg az összeg is -
mé telt le kö té se), ki vé ve, ha meg ál la pít ja”

(6) Az Szja tv. 49/B. §-a (21)–(22) be kez dé sei he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(21) A (10) be kez dés ren del ke zé sei sze rint 10 szá za lé -
kos adó mér ték kel adó zó vál lal ko zói adó alap 6 szá za lé ká -
nak meg fe le lõ össze get az egyé ni vál lal ko zó kö te les a bel -
föl di pénz for gal mi bank szám lá ján fenn ál ló kö ve te lé sé bõl
az adó év ben le kö tött, az adó év utol só nap ján le kö tött
szám la kö ve te lés ként ki mu tat ni.

(22) A (21) be kez dés sze rint le kö tött összeg ak kor old -
ha tó fel (ide ért ve a le kö tés meg szû né sét is, ha az zal egy -
ide jû leg nem tör té nik meg az összeg is mé telt le kö té se), ha
az egyé ni vál lal ko zó azt

a) a (10) be kez dés 1. pont ja sze rin ti eset ben
aa) a le kö tés adó évét kö ve tõ négy adó év so rán az adó -

év ben ál ta la ki zá ró lag üze mi célt szol gá ló, az e tör vény
sze rint ér ték csök ke né si le írás alap ját ké pe zõ tár gyi esz köz
nem in gye nes meg szer zé se vagy elõ ál lí tá sa ér de ké ben tel -
je sí tett – alap nyil ván tar tá sá ban, va la mint egye di be ru há -
zá si és fel újí tá si költ ség nyil ván tar tá sá ban rög zí tett – be ru -
há zá si, fel újí tá si ki adás(ok)ra [ide nem ért ve az olyan be -
ru há zá si, fel újí tá si ki adást, amely re a (16) be kez dés ren -
del ke zé se it al kal maz za], és/vagy

ab) a (6) be kez dés a) pont já ban em lí tett leg alább
50 szá za lék ban meg vál to zott mun ka ké pes sé gû al kal ma -
zott és/vagy b) pont já ban em lí tett ko ráb ban mun ka nél kü li
és/vagy pá lya kez dõ sze mély fog lal koz ta tá sá ra te kin tet tel
költ ség ként el szá molt ki adás ra, fel té ve, hogy az em lí tet tek 
fog lal koz ta tá sa 2007. de cem ber 31-ét kö ve tõ en kez dõ dött, 
és/vagy

ac) pénz ügyi in téz ménnyel kö tött hi tel szer zõ dés alap -
ján (ide ért ve a pénz ügyi lí zin get is) fenn ál ló kö te le zett sé -
ge csök ken té sé re,

b) a (10) be kez dés 2. és 3. pont ja sze rin ti eset ben
ba) a le kö tés adó évét kö ve tõ négy adó év so rán az adó -

év ben ál ta la ki zá ró lag üze mi célt szol gá ló, az e tör vény

sze rint ér ték csök ke né si le írás alap ját ké pe zõ tár gyi esz köz
nem in gye nes meg szer zé se vagy elõ ál lí tá sa ér de ké ben tel -
je sí tett – alap nyil ván tar tá sá ban, va la mint egye di be ru há -
zá si és fel újí tá si költ ség nyil ván tar tá sá ban rög zí tett – be ru -
há zá si, fel újí tá si ki adás(ok)ra [ide nem ért ve az olyan be -
ru há zá si, fel újí tá si ki adást, amely re a (16) be kez dés ren -
del ke zé se it al kal maz za], és/vagy

bb) pénz ügyi in téz ménnyel kö tött hi tel szer zõ dés alap -
ján (ide ért ve a pénz ügyi lí zin get is) a ba) pont ban em lí tett
be ru há zá si, fel újí tá si ki adás(ok)  miatt fenn ál ló kö te le zett -
sé ge csök ken té sé re 

hasz nál ja fel, ki vé ve, ha a fel ol dást – ide ért ve, ha a fel ol -
dott összeg nem fe lel meg a (10) be kez dés 1–3. pont já ban
fog lalt ren del ke zé sek nek – kö ve tõ 30 na pon be lül meg fi -
ze ti a fel ol dott résszel azo nos össze gû adót. Az egyé ni vál -
lal ko zó a le kö tés adó évét kö ve tõ ne gye dik adó év vé gé ig
fel nem ol dott résszel azo nos össze gû adót a ne gye dik adó -
évet kö ve tõ év elsõ hó nap ja utol só nap já ig meg ál la pít ja,
meg fi ze ti, és az em lí tett na pot kö ve tõ elsõ adó be val lás ban
be vall ja. Ha a ma gán sze mély egyé ni vál lal ko zói jog ál lá sa
az em lí tett idõ szak alatt bár mely ok ból meg szû nik (ide
nem ért ve, ha an nak oka cse lek võ ké pes sé gé nek el vesz té se
vagy a ha lá la), a fel nem ol dott résszel azo nos össze gû adót 
a jog ál lás meg szû né sé nek nap ját kö ve tõ 30 na pon be lül
kell meg fi zet ni. Az em lí tett ese tek ben fi ze ten dõ adót a
(16) be kez dés ké se del mi pót lék ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se i nek ér te lem sze rû al kal ma zá sá val, ké se del mi pót lék kal
nö vel ten kell meg fi zet ni. Az egyé ni vál lal ko zó a szám la -
kö ve te lés le kö té sé rõl és an nak fel ol dá sá ról olyan kü lön
nyil ván tar tást ve zet, amely nek alap ján meg ál la pít ha tó a le -
kö tött és a fel ol dott összeg, va la mint a fel ol dás alap já ul
szol gá ló ki adás(ok) tel je sí té sé nek idõ pont ja és össze ge,
 illetve a fel ol dás  miatt fi ze ten dõ adó és ké se del mi pót lék
össze ge.”

(7) Az Szja tv. 49/B. §-a (24) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(24) A (20) be kez dés b) pont já ban em lí tett kár az ele mi 
csa pás okoz ta olyan ele mi kár (több ilyen kár ese tén azok
együt tes össze ge), amely a be kö vet ke zé se évét meg elõ zõ
adó évi vál lal ko zói be vé tel nek (a te vé keny sé gét az ele mi
kár be kö vet ke zé sét meg elõ zõ adó év ben kez dõ egyé ni vál -
lal ko zó ese té ben a kez dõ év egy nap já ra esõ át la gos napi
be vé tel 365 nap ra szá mí tott össze gé nek) leg alább a 15 szá -
za lé ka. En nek meg ál la pí tá sa – ha az egyé ni vál lal ko zó
nem ren del ke zik tõle füg get len szer ve zet ál tal ki adott ok -
mánnyal – az ele mi kár (ká rok) té nyét és mér té két tar tal -
ma zó, ál ta la ki ál lí tott olyan jegy zõ könyv(ek) alap ján tör -
tén het, ame lye(ke)t a kár ese ményt kö ve tõ 15 na pon be lül
meg kül dött az ille té kes ál la mi adó ha tó ság ré szé re. A ha -
tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem nem ter jeszt -
he tõ elõ.”

16. § Az Szja tv. 53. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(4) Az (1) be kez dés d) pont já ban em lí tett üz le tek a kö -
vet ke zõk:

üz let kö ri jel zõ szám

a) élel mi szer jel le gû ve gyes kis ke res-
ke de lem

1111–1112.

b) zöld ség- és gyü mölcs üz let 1210.

c) hús, hús áru üz let 1220.

d) hal üz let 1230.

e) ke nyér- és pék áru üz let 1240.

f) köz ér zet ja ví tó és ét rend-ki egé szí tõ
ter mé kek szak üz le te 1290.

g) fes té kek, lak kok, vas áru, bar kács és
épí té si anya gok üz le te 1363.

h) egyéb ipar cikk-üz let 1750.”

17. § Az Szja tv. 60. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„60. § (1) Az in gat lan, to váb bá az in gat lan-nyil ván tar -
tás ba be jegy zés re kö te le zett va gyo ni ér té kû jog meg szer -
zé se idõ pont já nak azt a na pot kell te kin te ni, ami kor az er -
rõl  szóló ér vé nyes szer zõ dést (ok ira tot, bí ró sá gi, ha tó sá gi
ha tá ro za tot) az in gat lan ügyi ha tó ság hoz –  il let ve 1986. jú -
li us 1. nap ja elõtt az il le ték hi va tal hoz – be nyúj tot ták. Az
in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zés re nem kö te le zett va -
gyo ni ér té kû jog szer zé si idõ pont já nak az er rõl  szóló szer -
zõ dés sze rin ti idõ pon tot kell te kin te ni. Örök lés ese tén az
örök ség meg nyíl tá nak nap ját kell a szer zés idõ pont já nak
te kin te ni. Ha jogi sze mély 1989. ja nu ár 1. nap ja elõtt ér té -
ke sí tett in gat lant a ma gán sze mély ré szé re, az in gat lan
meg szer zé sé nek idõ pont ja a szer zõ dés kö tés nap ja.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en a föld ren -
de zés vagy ki sa já tí tás so rán ka pott cse re in gat lan szer zé si
idõ pont já nak az ere de ti in gat lan szer zé si idõ pont ját kell
te kin te ni.

(3) Az (1) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en, az in gat -
lan tu laj don ban (bir tok ban) tar tá sá nak idõ sza ká ban a
2007. de cem ber 31-ét kö ve tõ en az in gat la non lé te sí tett
épí tett-in gat lan (épü let, épü let rész, épít mény, épít mény -
rész) ese té ben – ide ért ve a meg szer zés kor, il le tõ leg az em -
lí tett idõ pont elõtt meg lé võ épí tett-in gat lan he lyett lé te sí -
tett (új já épí tett) épí tett-in gat lan ese tét is –, va la mint a
meg szer zés kor, il le tõ leg az em lí tett idõ pont elõtt meg lé võ
épí tett-in gat lan he lyi sé gei hasz nos alap te rü le té nek hat
négy zet mé tert meg ha la dó nö ve lé se ese té ben a szer zést

a) az utol só hasz ná lat ba vé te li (fenn ma ra dá si) en ge -
dély rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont já -
val,

vagy a 62. § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont já ban em lí tett
költ sé gek kel csök ken tett be vé tel nek a rá épí tés, új já épí tés,
alap te rü let-nö ve lés meg szer zé sé re for dí tott össze gé vel
ará nyos meg osz tá sá val vá laszt ha tó, hogy

b) a föld te rü let (te lek), va la mint az in gat lan tu laj don jo -
gá nak meg szer zé se kor, il le tõ leg az em lí tett idõ pont elõtt
meg lé võ épí tett-in gat lan be vé tel-ré sze te kin te té ben az
(1)–(2) be kez dés sze rin ti szer zé si idõ pont tal és az épí -

tett-in gat lan, il le tõ leg az alap te rü let-bõ ví tés be vé tel-ré sze
te kin te té ben az a) pont sze rin ti idõ pont tal
kell azo nos nak te kin te ni.

(4) Az olyan, hasz ná lat ba vé te li (fenn ma ra dá si) en ge -
déllyel még nem ren del ke zõ épí tett-in gat lan, il le tõ leg
alap te rü let-bõ ví tés ese té ben, amely nek lé te sí té se az in gat -
lan ra ki adott leg utol só hasz ná lat ba vé te li (fenn ma ra dá si)
en ge dély rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek kel tét 
kö ve tõ en, il le tõ leg et tõl füg get le nül is a tu laj don ban (bir -
tok ban) tar tás idõ sza ká ban tör tént, a (3) be kez dés ren del -
ke zé sét az em lí tett épí tett-in gat lan, alap te rü let-bõ ví tés te -
kin te té ben az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a hi telt
ér dem lõ en bi zo nyí tott tény le ges hasz ná lat ba vé tel évét
vagy, ha a tény le ges hasz ná lat ba vé tel éve hi telt ér dem lõ en
nem ál la pít ha tó meg, az át ru há zás évét kell a meg szer zés
évé nek te kin te ni.”

18. § (1) Az Szja tv. 62. §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke -
zõ mon dat tal egé szül ki:

„A 60. § (3) be kez dé se sze rin ti rá épí tés, új já épí tés, alap -
te rü let-nö ve lés meg szer zé sé re for dí tott összeg a hasz ná -
lat ba vé te li (fenn ma ra dá si) en ge dély jog erõ re emel ke dé sé -
nek nap já ig, il let ve a hasz ná lat ba vé te li (fenn ma ra dá si) en -
ge dély ben meg je lölt fel té te lek tel je sí té sé nek ha tár ide jé ig,
a 60. § (4) be kez dé se sze rin ti eset ben a tény le ges hasz ná -
lat ba vé te lig, en nek meg ál la pít ha tó sá ga hi á nyá ban az át ru -
há zá sig ki bo csá tott, az épí tõ (épít te tõ) ma gán sze mély ne -
vé re ki ál lí tott szám la sze rin ti ér ték.”

(2) Az Szja tv. 62. §-ának (6)–(8) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (4)–(5) be kez dés ren del ke zé se i tõl el té rõ en, az in -
gat lan ügyi ha tó ság nyil ván tar tá sa sze rint

a) la kó ház vagy la kás meg ne ve zés sel nyil ván tar tott
vagy ilyen ként fel tün te tés re váró épít mény és a hoz zá tar -
to zó föld rész let (ide ért ve azt is, ame lyet a la kás hoz tar to zó
föld hasz ná la ti jog ter hel),

b) la kás ra vo nat ko zó va gyo ni ér té kû jog
át ru há zá sa ese tén a jö ve de lem a szá mí tott összeg

1. 100 szá za lé ka a meg szer zés évé ben és az azt kö ve tõ
év ben,

2. 90 szá za lé ka a meg szer zés évét kö ve tõ má so dik év -
ben,

3. 60 szá za lé ka a meg szer zés évét kö ve tõ har ma dik
év ben,

4. 30 szá za lé ka a meg szer zés évét kö ve tõ ne gye dik év -
ben,

5. 0 szá za lé ka a meg szer zés évét kö ve tõ ötö dik és to -
váb bi év ben.

(7) Az Szja tv. 2008. ja nu ár 1-je elõtt ha tá lyos ren del ke -
zé sei sze rint la kás szer zé si ked vez ménnyel szer zett la kás
át ru há zá sa ese tén a (6) be kez dés al kal ma zá sá ban szá mí tott 
összeg be be kell szá mí ta ni a la kás szer zé si ked vez mény
alap ja ként ér vé nye sí tett össze get, ha az ilyen la kás át ru há -
zá sa a la kás szer zé si ked vez mény ér vé nye sí té sé nek évé ben 
vagy azt kö ve tõ ne gye dik nap tá ri év utol só nap ját meg elõ -
zõ en tör tént.”
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19. § Az Szja tv. 63. §-ának (2)–(6) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek és egy ide jû leg a § a kö -
vet ke zõ (7)–(9) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(2) Ha a jö ve de lem be val lá sá ra nyit va álló ha tár idõt
meg elõ zõ en az in gat lan, va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sá ból
szár ma zó jö ve del met (vagy an nak egy ré szét) a ma gán sze -
mély sa ját maga, kö ze li hoz zá tar to zó ja, élet tár sa ré szé re
idõ sek ott ho ná ban, fo gya té kos sze mé lyek la kó ott ho ná ban
vagy más ha son ló (pl. ápo lá si) in téz mény ben (bár mely
EGT-ál lam ban) biz to sí tott fé rõ hely – vissza vá sár lá si és to -
vább ér té ke sí té si jog nél kü li – meg szer zé sé re hasz nál ja fel
(ide ért ve azt az ese tet is, ha a fé rõ hely biz to sí tá sa egy -
össze gû té rí té si díj elõ re tör té nõ meg fi ze té sé vel tör té nik),
és ezt a tényt adó be val lá sá ban fel tün te ti, az (1) be kez dés
ren del ke zé se sze rint meg ál la pí tott és be val lott adót (vagy
an nak a fel hasz nált jö ve de lem mel ará nyos ré szét) nem kell 
meg fi zet nie.

(3) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei sze rint meg ál la pí tott,
be val lott és meg fi ze tett adó mér té ké ig az in gat lan át ru há -
zá sát kö ve tõ elsõ és má so dik adó év rõl  szóló adó be val lá sá -
ban a ma gán sze mély adó ki egyen lí tés re jo go sult, ame lyet a 
fel hasz ná lás évé rõl  szóló adó be val lá sá ban meg fi ze tett
adó ként ér vé nye sít het a (4)–(5) be kez dés ren del ke zé sei
sze rint.

(4) A (3) be kez dés ben em lí tett adó ki egyen lí tés az e §
sze rint meg ál la pí tott jö ve de lem bõl az adó meg fi ze té se
után, az adó év ben a (2) be kez dés sze rin ti cél ra fel hasz nált
rész nek és a meg fi ze tett adó meg ál la pí tá sa te kin te té ben
ha tá lyos (1) be kez dés sze rin ti adó kulcs nak a szor za ta.

(5) A (4) be kez dés ben em lí tett összeg nem le het több,
mint az in gat lan, va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sá ból szár ma -
zó jö ve de lem be val lott és meg fi ze tett adó ja, az in gat lan át -
ru há zá sát kö ve tõ má so dik év ben csök kent ve a (3)–(4) be -
kez dés alap ján a meg elõ zõ évi adó be val lás ban már ér vé -
nye sí tett adó ki egyen lí tés sel.

(6) A (2) be kez dés sze rin ti cél ra tör té nõ fel hasz ná lás
iga zo lá sá ra a fé rõ hely meg szer zé se alap já ul szol gá ló ok -
irat, az összeg fel hasz ná lá sát iga zo ló ok irat, a ro kon sá gi
fo kot bi zo nyí tó köz ok irat, va la mint az élet tár si kap cso lat -
ra vo nat ko zó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat szol gál,
amely re az adó zás rend jé rõl  szóló tör vénynek az el évü lés -
re, il le tõ leg a bi zony lat meg õr zés re vo nat ko zó sza bá lya it
al kal maz ni kell.

(7) Az ál la mi adó ha tó ság az adó fi ze té sé re kö te le zett
ma gán sze mély ké rel mé re jö ve del mi, va gyo ni és szo ci á lis
kö rül mé nye i re, va la mint az in gat lan va gyo ni ér té kû jog át -
ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem fel hasz ná lá si kö rül mé -
nye i re fi gye lem mel (kü lö nös te kin tet tel, ha a fel hasz ná lás
sa ját maga, kö ze li hoz zá tar to zó ja, a vele egy ház tar tás ban
élõ élet tár sa, volt há zas tár sa lak ha tá sát biz to sí tó cél ra tör -
té nik), az (1) be kez dés sze rin ti adót mér sé kel he ti, vagy el -
en ged he ti.

(8) E § ren del ke zé se irány adó a nem egyé ni vál lal ko zó
ma gán sze mély in gat lan lí zing-ügy let meg hi ú su lá sá ból
szár ma zó jö ve del mé re is.

(9) A (8) be kez dés ben em lí tett jö ve del met az ügy le ti
szer zõ dés ben fog lal tak alap ján a ma gán sze mélyt a meg -
hiúsulás  miatt meg il le tõ (ki fi ze tett, jó vá írt) be vé tel bõl a
62. § (4), il le tõ leg (6) be kez dé sé nek ren del ke zé sei sze rint
kell ér te lem sze rû en meg ál la pí ta ni az zal, hogy az em lí tett
ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban szá mí tott összeg nek a be -
vé tel, meg szer zés évé nek az ügy le ti szer zõ dés meg kö té sé -
nek éve mi nõ sül.”

20. § (1) Az Szja tv. 65. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ka mat jö ve de lem nek mi nõ sül nek – fi gye lem mel az
(5) be kez dés ren del ke zé se i re is – a kö vet ke zõk:]

„b) a nyil vá no san for ga lom ba ho zott és for gal ma zott, a
tõ ke pi ac ról  szóló tör vény ben ilyen ként meg ha tá ro zott hi -
tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, kol lek tív be fek te té si
ér ték pa pír ese té ben – fi gye lem mel a (6) be kez dés ren del -
ke zé se i re is –

ba) a ka mat ra és/vagy ho zam ra való jo go sult ság meg -
szer zé se szem pont já ból meg ha tá ro zott idõ pont ban tör té nõ 
tu laj don ban tar tás alap ján a ma gán sze mély nek ka mat
és/vagy ho zam cí mén ki fi ze tett (jó vá írt) be vé tel,

bb) a be vál tás kor, a vissza vál tás kor, va la mint az át ru -
há zás kor [ide nem ért ve a kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír -
nak a tõ ke pi ac ról  szóló tör vény sze rin ti tõzs dén, va la mint
bár mely EGT-ál lam ban, to váb bá a Gaz da sá gi Együtt mû -
kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet (OECD) tag ál la má ban mû -
kö dõ tõzs dén tör té nõ át ru há zá sát] a ma gán sze mélyt meg -
illetõ be vé tel bõl – füg get le nül at tól, hogy az mi ként osz lik
meg net tó ár fo lyam ér ték és fel hal mo zott ka mat vagy ho -
zam cí mén el szá molt té te lek re – az ár fo lyam nye re ség re
irány adó ren del ke zé sek sze rint meg ál la pí tott rész;”

(2) Az Szja tv. 65. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a be kez dés je len le gi
e) pont ját kö ve tõ szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

„f) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tag ját
(ked vez mé nye zett jét, örö kö sét) a tag mun ka vi szo nyá nak a 
fel té te les jog szer zé si idõ tar tam le jár ta elõt ti meg szû né se
 miatt meg il le tõ összeg bõl a tag ál tal be fi ze tett hoz zá já ru -
lás-ki egé szí tés össze gét meg ha la dó rész,
az zal, hogy az e) pont ban em lí tett eset ben az ott meg ha tá -
ro zott ka mat mér té ket meg ha la dó an, vagy az ott elõ írt fel -
té te lek tõl el té rõ en jut ta tott, ka mat ként meg szer zett be vé tel 
a ma gán sze mély egyéb jö ve del me; egye bek ben az a)–d) és 
f) pont ban nem em lí tett, vagy az ab ban fog lalt fel té te lek tõl
el té rõ en ka mat ként meg szer zett be vé tel adó kö te le zett sé -
gé nek jog cí mét a fe lek (a ma gán sze mély és a ka mat jö ve -
del met jut ta tó sze mély, va la mint az em lí tett sze mé lyek és
más sze mély) kö zött egyéb ként fenn ál ló jog vi szony és a
szer zés kö rül mé nyei figye lembe véte lével kell meg ál la pí -
ta ni, és en nek meg fe le lõ en kell a ki fi ze tõt, il le tõ leg a ma -
gán sze mélyt ter he lõ adó kö te le zett sé ge ket (ide ért ve kü lö -
nö sen a jö ve de lem, az adó, az adó elõ leg meg ál la pí tá sát,
meg fi ze té sét, be val lá sát, az adat szol gál ta tást) telje síteni.”
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(3) Az Szja tv. 65. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély ál tal meg szer -
zett, kül föl dön is adóz tat ha tó ka mat jö ve de lem ese té ben az
adót csök ken ti a ka mat jö ve de lem kül föl dön meg fi ze tett
adó ja. Nem zet kö zi szer zõ dés hi á nyá ban a kül föl dön meg -
fi ze tett adó be szá mí tá sa kö vet kez té ben a ka mat jö ve de lem
után fi ze ten dõ adó nem le het ke ve sebb a jö ve de lem 5 szá -
za lé ká nál, és nem ve he tõ figye lembe kül föl dön meg fi ze -
tett adó ként az az összeg, amely nem zet kö zi szer zõ dés ren -
del ke zé se, vi szo nos ság vagy kül föl di jog alap ján a jö ve de -
lem után fi ze tett adó össze gé bõl a ma gán sze mély ré szé re
vissza jár.”

21. § Az Szja tv. a kö vet ke zõ 65/B. §-sal és a § elõt ti
cím mel egé szül ki:

„Csereügyletbõl származó jövedelem

65/B. § (1) Cse re ügy let bõl szár ma zó jö ve de lem nek mi -
nõ sül a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rin ti de vi za-, tõ ke-
és ka mat cse re (swap) ügy let alap ján a ma gán sze mély ál tal
az adó év ben meg szer zett be vé tel nek (cse re ügy le ti be vé -
tel) – a ki zá ró lag az adott ügy let tel köz vet le nül össze füg -
gõ – a ma gán sze mélyt az adó év ben ter he lõ iga zolt ki -
adás(oka)t (cse re ügy le ti ki adás) meg ha la dó ré sze (a továb -
biak ban: cse re ügy le ti jö ve de lem). A cse re ügy le ti ki adás -
nak a cse re ügy le ti be vé telt meg ha la dó össze ge cse re ügy le -
ti vesz te ség nek mi nõ sül.

(2) A cse re ügy le ti jö ve de lem után az adó mér té ke
25 szá za lék.

(3) A cse re ügy le ti jö ve del met és/vagy a cse re ügy le ti
vesz te sé get

a) a ki fi ze tõ az adó év vé gén ügy le ten ként ál la pít ja
meg, a ma gán sze mély nek az adó évet kö ve tõ év ja nu ár
31-éig ügy le ten ként rész le te zett iga zo lást ál lít ki, és ar ról
az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény elõ írá sai sze rint a rá vo -
nat ko zó rend ben ada tot szol gál tat az ál la mi adó ha tó ság -
hoz;

b) ki fi ze tõ hi á nyá ban a ma gán sze mély ügy le ten ként
nyil ván tart ja.

(4) A cse re ügy let rõl ki ál lí tott bi zony la ton, az adat szol -
gál ta tás ban, il le tõ leg a ma gán sze mély nyil ván tar tá sá ban a
kül föl di pénz nem ben fel tün te tett ada to kat az MNB hi va ta -
los, a tel je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes de vi za ár fo lya mán
kell fo rint ra át szá mí ta ni. Az olyan kül föl di pénz nem ese té -
ben, amely nem sze re pel az MNB hi va ta los de vi za ár fo -
lyam-lap ján, az MNB ál tal köz zé tett, eu ró ban meg adott ár -
fo lya mot kell az elõ zõ ek nek a fo rint ra tör té nõ át szá mí tá sá -
hoz figye lembe ven ni.

(5) A (2) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en az
(1)–(2) be kez dés sze rint meg ál la pí tott jö ve de lem jog cí mét 
és az adó fi ze té si kö te le zett ség mér té két a fe lek (a be vé telt
szer zõ ma gán sze mély és a vele az ügy let ben szer zõ dõ sze -
mély, va la mint az em lí tett sze mé lyek és más sze mély) kö -
zött egyéb ként fenn ál ló jog vi szony és a szer zés kö rül mé -
nyei figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni, ha meg ál la -

pít ha tó, hogy az ügy let cél ja a ma gán sze mély olyan jö ve -
de lem szer zé se, ame lyet – va lós koc ká zat nél kül – a fe lek
ál tal a pi a ci ár, ár fo lyam, ka mat láb, díj és egyéb té nye zõk
ala ku lá sá tól el té rõ fel té te lek ki kö té sé vel ért el.

(6) Az e § sze rin ti jö ve de lem mel össze füg gés ben a ki fi -
ze tõt adó(adó elõ leg)-le vo ná si kö te le zett ség nem ter he li. A 
cse re ügy le ti jö ve del met és an nak adó ját a jö ve del met szer -
zõ ma gán sze mély az adó év vé gét kö ve tõ en ügy le ten ként
ál la pít ja meg, az adó év rõl be nyúj tan dó be val lá sá ban vall ja 
be, va la mint az adót a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár -
idõ ig fi ze ti meg.

(7) Ha a cse re ügy let idõ tar ta ma túl nyú lik az adó éven, és 
an nak idõ tar ta má ra (is) esõ va la mely adó év ben a ma gán -
sze mély az adott cse re ügy let alap ján cse re ügy le ti vesz te -
sé get ér el – az (5) be kez dés al kal ma zá sá nak ese té ben is –,
és azt a vesz te ség évé rõl  szóló adó be val lá sá ban ügy le ten -
ként fel tün te ti, adó ki egyen lí tés re jo go sult, ame lyet az adó -
be val lá sá ban meg fi ze tett adó ként ér vé nye sít het a
(8)–(9) be kez dés ren del ke zé sei sze rint.

(8) Az adó ki egyen lí tést ügy le ten ként, az adott ügy let
idõ tar ta ma alatt éven te gön gyö lít ve, fo lya ma to san ve ze tett 
el szá mo lá si nyil ván tar tás alap ján kell meg ál la pí ta ni. A
nyil ván tar tás olyan bi zony lat nak mi nõ sül, amely re az ügy -
let le zá rul tát kö ve tõ en az adó zás rend jé rõl  szóló tör -
vénynek az el évü lés re, il le tõ leg a bi zony lat meg õr zés re vo -
nat ko zó sza bá lya it al kal maz ni kell.

(9) Az adó ki egyen lí tés el szá mo lá si nyil ván tar tá sát a kö -
vet ke zõk sze rint kell ve zet ni:

a) az ügy let ke let ke zé sé nek évé hez fel kell tün tet ni a
ke let ke zés évé rõl  szóló be val lás ban be val lott

aa) cse re ügy le ti jö ve de lem be val lott adó ját (a továb -
biak ban: adó ki egyen lí té si ke ret), vagy

ab) cse re ügy le ti vesz te ség nek a (2) be kez dés sze rin ti,
ak kor ha tá lyos adó kulccsal szá mí tott szor za tát (a továb -
biak ban: adó ki egyen lí tés re jo go sí tó összeg);

b) min den to váb bi év ben
ba) az adó ki egyen lí té si ke re tet nö ve li az ügy let adott

évi cse re ügy le ti jö ve del mé nek be val lott adó ja,
bb) az adó ki egyen lí tés re jo go sí tó össze get nö ve li az

ügy let adott évre be val lott cse re ügy le ti vesz te sé gé nek a
(2) be kez dés sze rin ti, ak kor ha tá lyos adó kulccsal szá mí tott 
szor za ta;

c) az adó ki egyen lí té si ke re tet és az adó ki egyen lí tés re
jo go sí tó össze get csök ken ti az adott év ben cse re ügy le ti
vesz te ség  miatt már ér vé nye sí tett adó ki egyen lí tés, amely
egyen lõ az ab) és a bb) pont sze rint meg ál la pí tott (gön gyö -
lí tett) adó ki egyen lí tés re jo go sí tó összegnek az aa) és a
ba) pont sze rint meg ál la pí tott (gön gyö lí tett) adó ki egyen lí -
té si ke re tet meg nem ha la dó ré szé vel.

(10) E § ren del ke zé sei he lyett a tõzs dei ügy let bõl szár -
ma zó jö ve de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni, ha a cse re ügy le tet a tõ ke pi ac ról  szóló tör vény sze -
rin ti tõzs dén, va la mint bár mely EGT-ál lam ban, to váb bá a
Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet
(OECD) tag ál la má ban mû kö dõ tõzs dén – an nak sza bály -
za ta ál tal le he tõ vé tett kör ben és mó don – kö töt ték.”
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22. § (1) Az Szja tv. 66. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ma gán sze mély osz ta lék ból szár ma zó be vé te lé -
nek egé sze jö ve de lem. E tör vény al kal ma zá sá ban osz ta -
lék nak mi nõ sül

a) a tár sas vál lal ko zás adó zott ered mé nyé bõl a tár sas
vál lal ko zás ma gán sze mély tag ja (rész vé nye se, ala pí tó ja),
tu laj do no sa ré sze se dé se, ide ért ve az adó zott ered mény bõl
a ka ma to zó rész vény utá ni ka ma tot is;

b) a kül föl di ál lam joga sze rint osz ta lék nak mi nõ sü lõ
jö ve de lem.”

(2) Az Szja tv. 66. §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély ál tal meg szer -
zett, az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett osz ta lék után az
adó 25 szá za lék.

(4) Az (1) be kez dés ben em lí tett, vár ha tó osz ta lék ra te -
kin tet tel ka pott be vé tel (osz ta lék elõ leg) után az adó az
osz ta lék elõ leg 25 szá za lé ka.

(5) Bár mely EGT-ál lam ban mû kö dõ, a tõ ke pi ac ról
 szóló tör vény sze rint el is mert (sza bá lyo zott) pi ac nak mi -
nõ sü lõ tõzs dé re be ve ze tett ér ték pa pír nak az adott tag ál lam 
joga sze rint osz ta lék nak (osz ta lék elõ leg nek) mi nõ sü lõ ho -
za ma után az adó mér té ke – el té rõ en a (2)–(4) be kez dés ben 
fog lal tak tól – 10 szá za lék.”

(3) Az Szja tv. 66. §-ának (7)–(8) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(7) Az osz ta lék (osz ta lék elõ leg) adó ját a ki fi ze tõ –
a) e § al kal ma zá sá ban ide ért ve a kül föld rõl szár ma zó

bel föl di il le tõ sé gû hi tel in té ze tet, be fek te té si szol gál ta tót
is, ha a ma gán sze mély nála ve ze tett ér ték pa pír (ér ték pa -
pír-le té ti) szám lá ján el he lye zett ér ték pa pír ra te kin tet tel
kül föld rõl szár ma zó osz ta lé kot (osz ta lék elõ le get) fi zet ki
(ír jóvá),

b) fi gye lem mel a 14. § (2) be kez dé sé nek ren del ke zé sé -
re, va la mint az adó zás rend jé rõl  szóló tör vénynek a kül föl -
di sze mé lyek egyes jö ve del mei adó zá sá nak kü lö nös sza -
bá lya i ról  szóló ren del ke zé sek re is

– a ki fi ze tés idõ pont já ban ál la pít ja meg és az adó zás
rend jé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint vall ja
be és fi ze ti meg. Ki fi ze tõ hi á nyá ban az osz ta lék, osz ta lék -
elõ leg adó ját a ma gán sze mély ál la pít ja meg, és azt a ki fi -
ze tést kö ve tõ ne gyed év elsõ hó nap já nak 12. nap já ig fi ze ti
meg. A ma gán sze mély az osz ta lék elõ le get és an nak adó ját
a ki fi ze tés évé rõl  szóló adó be val lás ban tá jé koz ta tó adat -
ként tün te ti fel, az osz ta lé kot meg ál la pí tó be szá mo ló el fo -
ga dá sá nak évé rõl  szóló adó be val lá sá ban az osz ta lé kot be -
vall ja, az osz ta lék elõ leg után meg fi ze tett adót le vont adó -
ként ve szi figye lembe.

(8) A ki fi ze tõ ál tal ki ál lí tott bi zony la ton, iga zo lá son,
adat szol gál ta tá son, il le tõ leg a ma gán sze mély bi zony la ta in
a kül föl di pénz nem ben fel tün te tett ada to kat az MNB hi va -
ta los, a jö ve de lem szer zés idõ pont já ban ér vé nyes de vi za ár -
fo lya mán kell fo rint ra át szá mí ta ni. Az olyan kül föl di pénz -
nem ese té ben, amely nem sze re pel az MNB hi va ta los de vi -

za ár fo lyam-lap ján, az MNB ál tal köz zé tett, eu ró ban meg -
adott ár fo lya mot kell az elõ zõ ek nek a fo rint ra tör té nõ át -
szá mí tá sá hoz figye lembe ven ni.”

23. § (1) Az Szja tv. 67. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ár fo lyam nye re ség bõl szár ma zó jö ve de lem az ér -
ték pa pír át ru há zá sa (ide nem ért ve a köl csön be adást) el le -
né ben meg szer zett be vé tel nek az a ré sze, amely meg ha lad -
ja az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott ér ték és az ér ték -
pa pír hoz kap cso ló dó já ru lé kos költ sé gek együt tes össze -
gét. Nem mi nõ sül ár fo lyam nye re ség bõl szár ma zó jö ve de -
lem nek az em lí tett kü lön bö zet bõl az a rész, ame lyet e tör -
vény elõ írá sai sze rint más jö ve de lem meg ál la pí tá sá nál kell 
figye lembe ven ni.”

(2) Az Szja tv. 67. §-ának (5)–(7) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A ki fi ze tõ az (1)–(4) be kez dés alap ján a jö ve de lem
jog cí me sze rin ti adót, adó elõ le get a ki fi ze tés idõ pont já ban
ál la pít ja meg, és az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint vall ja be és fi ze ti meg. Ha a jö ve -
de lem nem ki fi ze tõ tõl szár ma zik, a ma gán sze mély az
(1)–(4) be kez dés elõ írá sai sze rint az adót adó be val lá sá ban
ál la pít ja meg, és a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ig
fi ze ti meg.

(6) A ma gán sze mély az összes adó évi ár fo lyam nye re -
ség bõl szár ma zó jö ve del me meg ál la pí tá sá nál ér vé nye sít -
he ti az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott ér ték nek és az
ér ték pa pír hoz kap cso ló dó já ru lé kos költ ség nek azt a ré -
szét, ame lyet a ki fi ze tõ a jö ve de lem meg ál la pí tá sá nál nem
vett figye lembe.

(7) A ki fi ze tõ ál tal ki ál lí tott bi zony la ton, iga zo lá son,
adat szol gál ta tá son, il le tõ leg a ma gán sze mély bi zony la ta in
a kül föl di pénz nem ben fel tün te tett ada to kat az MNB hi va -
ta los, a jö ve de lem szer zés idõ pont já ban ér vé nyes de vi za ár -
fo lya mán kell fo rint ra át szá mí ta ni. Az olyan kül föl di pénz -
nem ese té ben, amely nem sze re pel az MNB hi va ta los de vi -
za ár fo lyam-lap ján, az MNB ál tal köz zé tett, eu ró ban meg -
adott ár fo lya mot kell az elõ zõ ek nek a fo rint ra tör té nõ át -
szá mí tá sá hoz figye lembe ven ni.”

(3) Az Szja tv. 67. §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély ál tal meg -
szer zett, kül föl dön is adóz tat ha tó ár fo lyam nye re ség bõl
szár ma zó jö ve de lem ese té ben az adót csök ken ti az ár fo -
lyam nye re ség kül föl dön meg fi ze tett adó ja. Nem zet kö zi
szer zõ dés hi á nyá ban a kül föl dön meg fi ze tett adó be szá mí -
tá sa kö vet kez té ben az ár fo lyam nye re ség után fi ze ten dõ
adó nem le het ke ve sebb a jö ve de lem 5 szá za lé ká nál, és
nem ve he tõ figye lembe kül föl dön meg fi ze tett adó ként az
az összeg, amely nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé se, vi -
szo nos ság vagy kül föl di jog alap ján a jö ve de lem után fi ze -
tett adó össze gé bõl a ma gán sze mély ré szé re vissza jár.”

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10765



24. § Az Szja tv. 67/A. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„67/A. § (1) Tõzs dei ügy let bõl szár ma zó jö ve de lem nek
mi nõ sül a ma gán sze mély ál tal az adó év ben a tõ ke pi ac ról
 szóló tör vény sze rin ti tõzs dén, va la mint bár mely EGT-
 államban, to váb bá a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej -
lesz té si Szer ve zet (OECD) tag ál la má ban mû kö dõ tõzs -
dén – an nak sza bály za ta ál tal le he tõ vé tett kör ben és mó -
don – kö tött ügy let(ek) alap ján a ma gán sze mély ál tal az
adó év ben el ért pénz ben el szá molt ügy le ti nye re sé gek
együt tes össze gé nek (összes ügy le ti nye re ség) a ma gán -
sze mélyt az adó év ben ter he lõ pénz ben el szá molt ügy le ti
vesz te sé gek együt tes össze gét (összes ügy le ti vesz te ség)
meg ha la dó ré sze. Tõzs dei ügy let bõl szár ma zó vesz te ség -
nek mi nõ sül az összes ügy le ti vesz te ség nek az összes ügy -
le ti nye re sé get meg ha la dó össze ge.

(2) A tõzs dei ügy let bõl szár ma zó jö ve de lem után az adó 
mér té ke 20 szá za lék.

(3) A tõzs dei ügy let(ek)rõl a be fek te té si szol gál ta tó az
adó évet kö ve tõ év ja nu ár 31-éig a ma gán sze mély nek ügy -
le ten ként rész le te zett iga zo lást ál lít ki, és ada tot szol gál tat
az ál la mi adó ha tó ság hoz. Az adat szol gál ta tás nak tar tal -
maz nia kell a ma gán sze mély ne vét, adó azo no sí tó szá mát,
va la mint a ma gán sze mély ré szé re az adó év ben ál ta la ki ál -
lí tott bi zony la tok ban fel tün te tett ada to kat. A ma gán sze -
mély a tõzs dei ügy le tek rõl nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván -
tar tás nak – fi gye lem mel e tör vénynek az ér ték pa pí rok ra,
ér ték pa pír ra vo nat ko zó jo gok ra, já ru lé kos költ sé gek re elõ -
írt ren del ke zé se i re is, azok ér te lem sze rû al kal ma zá sá -
val – ügy le ten ként tar tal maz nia kell kü lö nö sen az ügy le -
tek ben meg szer zett pénz be vé te le ket, a pénz be vé telt ered -
mé nye zõ ügy le tek hez kap cso ló dó já ru lé kos költ sé ge ket,
tõzs dei ter mék át ru há zá sa ese tén a meg szer zés re for dí tott
ki adást, il le tõ leg ügy le ten ként a nye re sé get/vesz te sé get
(ér ték pa pír át ru há zá sa ese tén ár fo lyam nye re sé get/ár fo -
lyam vesz te sé get). Egye bek ben a tõzs de mû kö dé si rend jét
meg ha tá ro zó sza bá lyo zá sok az irány adó ak.

(4) A tõzs dei ügy let rõl ki ál lí tott bi zony la ton, iga zo lá -
son, adat szol gál ta tá son, il le tõ leg a ma gán sze mély nyil -
ván tar tá sá ban a kül föl di pénz nem ben fel tün te tett ada to kat
az MNB hi va ta los, a tel je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes de vi -
za ár fo lya mán kell fo rint ra át szá mí ta ni. Az olyan kül föl di
pénz nem ese té ben, amely nem sze re pel az MNB hi va ta los
de vi za ár fo lyam-lap ján, az MNB ál tal köz zé tett, eu ró ban
meg adott ár fo lya mot kell az elõ zõ ek nek a fo rint ra tör té nõ
át szá mí tá sá hoz figye lembe ven ni.

(5) A tõzs dén kö tött ügy let tel össze füg gés ben a be fek te -
té si szol gál ta tót adó(adó elõ leg)-le vo ná si kö te le zett ség
nem ter he li. A jö ve del met és az adót a jö ve del met szer zõ
ma gán sze mély a tõzs dei ügy let(ek)rõl a be fek te té si szol -
gál ta tó ál tal ki ál lí tott bi zony la tok, iga zo lá sok, il le tõ leg az
ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás alap ján ál la pít ja meg, az adó -
év rõl be nyúj tan dó be val lá sá ban vall ja be, va la mint az adót 
a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ig fi ze ti meg.

(6) Ha a ma gán sze mély az (1) be kez dés ben em lí tett
tõzs dén 2006. au gusz tus 31. nap ját kö ve tõ en kö tött tõzs dei 

ügy let ben az adó év ben és/vagy az adó évet (elsõ íz ben a
2007. évet) meg elõ zõ év ben, és/vagy az adó évet (elsõ íz -
ben a 2008. évet) meg elõ zõ két év ben tõzs dei ügy let bõl
szár ma zó vesz te sé get ér(t) el, és azt a vesz te ség évé rõl
 szóló adó be val lá sá ban fel tün te ti, adó ki egyen lí tés re jo go -
sult, ame lyet az adó be val lá sá ban meg fi ze tett adó ként ér -
vé nye sít het a (7)–(8) be kez dés ren del ke zé sei sze rint.

(7) A (6) be kez dés ben em lí tett adó ki egyen lí tés az adó -
év ben és/vagy az azt meg elõ zõ két év ben be val lott, tõzs dei 
ügy let bõl szár ma zó vesz te ség nek és a (2) be kez dés sze rin -
ti, a be val lás kor ha tá lyos adó kulcs nak a szor za ta, csök -
kent ve az adó évet meg elõ zõ két év bár me lyi ké rõl  szóló
adó be val lás ban tõzs dei ügy let bõl szár ma zó vesz te ség
 miatt már ér vé nye sí tett adó ki egyen lí tés sel, de leg fel jebb a
(8) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott összeg.

(8) A (7) be kez dés ben em lí tett összeg az adó év ben
és/vagy az azt meg elõ zõ két év ben be val lott, tõzs dei ügy -
let bõl szár ma zó jö ve de lem adó ja, csök kent ve az adó évet
meg elõ zõ két év bár me lyi ké rõl  szóló adó be val lás ban tõzs -
dei ügy let bõl szár ma zó vesz te ség  miatt már ér vé nye sí tett
adó ki egyen lí tés sel.

(9) Az (1) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en ár fo lyam -
nye re ség nek mi nõ sül – az ér ték pa pír nak tõzs dei ügy let ben 
tör té nõ át ru há zá sa ese tén – az ér ték pa pír név ér té ké bõl,
leg fel jebb azon ban az el ért be vé tel bõl az a va gyo ni ér ték,
amely az át ru há zó ma gán sze mély nél a 77/A. § (2) be kez -
dé sé nek b) pont ja, va la mint – az (5) be kez dé sé ben em lí tett
ese tek ki vé te lé vel – c) pont ja, to váb bá d)–e) pont ja alap ján 
nem mi nõ sült be vé tel nek, csök kent ve az ér ték pa pír meg -
szer zé sé re for dí tott ér ték és az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó
já ru lé kos költ sé gek össze gé vel.

(10) E § ren del ke zé sei he lyett a ke res ke del mi árut át ru -
há zó ma gán sze mély ál tal a tõzs dei ügy let ré vén pénz ben
meg szer zett be vé tel adó kö te le zett sé gé re az ön ál ló te vé -
keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem re vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni, ha a tõzs dei ügy let a ke res ke del mi
áru tény le ges át adá sá val szû nik meg.”

25. § (1) Az Szja tv. 69. §-a (1) be kez dé sé nek l) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Ter mé szet be ni jut ta tás:)
„l) a ki fi ze tõ ál tal in gye ne sen vagy ked vez mé nye sen át -

adott ter mék, nyúj tott szol gál ta tás ré vén jut ta tott adó kö te -
les be vé tel e tör vény kü lön ren del ke zé sé nek hi á nyá ban is
ak kor, ha a ki fi ze tõ a jut ta tás ban ré sze sü lõ ma gán sze mély -
nek a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra 
jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló
tör vény sze rint nem fog lal koz ta tó ja, és a jut ta tás kö rül mé -
nye i bõl meg ál la pít ha tó, hogy az nem ké pe zi a ma gán sze -
mély va la mely ko ráb bi vagy ké sõb bi te vé keny sé gé nek,
kö te le zett ség vál la lá sá nak, vagy bár mely va gyo ni ér ték
szol gál ta tá sá nak el len ér té két;”

(2) Az Szja tv. 69. §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Utal vány e tör vény kü lön ren del ke zé se alap ján,
vagy an nak hi á nyá ban is ak kor mi nõ sül ter mé szet be ni jut -
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ta tás nak, ha az utal vány ra vo nat ko zó an a jut ta tá si fel té te -
lek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az mely ter mék re, szol -
gál ta tás ra, vagy mi lyen ter mék- vagy szol gál ta tás kör ben
hasz nál ha tó fel, és egye bek ben a jut ta tás kö rül mé nyei
meg fe lel nek az e tör vény ben a ter mé szet be ni jut ta tá sok ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek ben fog lal tak nak. Nem mi nõ sül
ter mé szet be ni jut ta tás nak a bár mi re fel hasz nál ha tó utal -
vány, va la mint a ter mé szet be ni jut ta tás he lyett adott, a hi -
tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló tör -
vény sze rin ti kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz.”

26. § Az Szja tv. 71. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A mun kál ta tó nál adó kö te les bé ren kí vü li jut ta tás
után az adót a mun kál ta tó az adó évet kö ve tõ év má jus hó -
nap já nak kö te le zett sé ge ként a ki fi ze té sek kel, jut ta tá sok -
kal össze füg gõ adó és já ru lé kok be val lá sá ra, meg fi ze té sé -
re az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben elõ írt mó don és
ha tár idõ re kell be val la nia, il le tõ leg meg fi zet nie.”

27. § Az Szja tv. 72. §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
n) pont tal egé szül ki:

[A jö ve de lem meg ál la pí tá sá nál – az (1)–(3) be kez dés -
ben fog lal tak tól füg get le nül – nem kell figye lembe ven ni a
kö vet ke zõ jog cí me ken és a kö vet ke zõ fel té te lek kel fenn ál ló
kö ve te lé sek utá ni ka mat ked vez ményt:]

„n) a kül föl di ki kül de tés re, kül szol gá lat ra te kin tet tel
adott elõ leg, el szá mo lás ra ki adott összeg, fel té ve, hogy an -
nak a ki fi ze tõ vel való el szá mo lá sa a vissza ér ke zést kö ve tõ
30 na pon be lül meg tör té nik.”

28. § Az Szja tv. 74. §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Más in gat lan bér be adá sa ese tén a ma gán sze mély az 
adó évi összes ilyen be vé tel re vo nat ko zó an az (1) be kez dés 
ren del ke zé se he lyett vá laszt hat, hogy a bér le ti díj ból szár -
ma zó be vé te lé re az ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve -
de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se ket (ide ért ve az adó elõ leg 
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat is) al kal maz za. Ha 
a be vé tel ki fi ze tõ tõl szár ma zik, és a ma gán sze mély vá lasz -
tá sá ról a ki fi ze tést meg elõ zõ en nyi lat ko zik, a ki fi ze tõ e §
ren del ke zé sei he lyett az ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó
jö ve de lem re vo nat ko zó adó elõ leg-le vo ná si sza bá lyo kat
al kal maz za. Ilyen nyi lat ko zat hi á nyá ban a ki fi ze tõ ál tal le -
vont adó, vagy egyéb eset ben a ma gán sze mély ál tal e §
sze rint meg fi ze tett adó adó elõ leg nek mi nõ sül, ha a ma gán -
sze mély a vá lasz tá sát az adó be val lá sá ban ér vé nye sí ti.”

29. § Az Szja tv. 76. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem szá mít jö ve de lem nek a sze ren cse já ték szer ve -
zé sé rõl  szóló tör vény 16. §-a alap ján en ge dély hez nem kö -
tött sor so lá sos já ték ból, a sors já ték ból, a pénz nye rõ au to -
ma tá ból, a já ték ka szi nó ból, a buk mé ke ri rend sze rû fo ga -
dás ból, to váb bá a ló ver seny fo ga dás ból szár ma zó nye re -
mény.”

30. § (1) Az Szja tv. 77/A. §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ma gán sze mély ál tal ér ték pa pír for má já ban meg -
szer zett va gyo ni ér ték ese té ben jö ve de lem nek mi nõ sül az
ér ték pa pír nak a meg szer zé se idõ pont já ra meg ál la pí tott
szo ká sos pi a ci ér té ké bõl az a rész, amely meg ha lad ja az ér -
ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott iga zolt ki adás (ér ték) és
az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó já ru lé kos költ sé gek együt tes
össze gét. A be vé tel adó kö te le zett sé gé nek jog cí mét a fe lek
(a ma gán sze mély és az ér ték pa pírt jut ta tó sze mély, va la -
mint az em lí tett sze mé lyek és más sze mély) kö zött egyéb -
ként fenn ál ló jog vi szony és a szer zés kö rül mé nyei figye -
lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni, és en nek meg fe le lõ en
kell a ki fi ze tõt, il le tõ leg a ma gán sze mélyt ter he lõ adó kö te -
le zett sé ge ket (ide ért ve kü lö nö sen a jö ve de lem, az adó, az
adó elõ leg meg ál la pí tá sát, meg fi ze té sét, be val lá sát, az
adat szol gál ta tást) tel je sí te ni. Az ér ték pa pír for má já ban
meg szer zett va gyo ni ér ték re a ter mé szet be ni jut ta tá sok ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket nem le het al kal maz ni.”

(2) Az Szja tv. 77/A. §-ának (2) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

(Nem mi nõ sül be vé tel nek a ma gán sze mély ál tal ér ték -
pa pír for má já ban meg szer zett va gyo ni ér ték, ha a ma gán -
sze mély)

„b) az ér ték pa pírt tár sas vál lal ko zás tag ja ként, rész vé -
nye se ként, üz let rész-tu laj do no sa ként

ba) leg fel jebb név ér té ken tör té nõ – az (5) be kez dés ben
nem em lí tett – át ala kí tá sa (ki cse ré lé se),

bb) a tár sas vál lal ko zás jegy zett tõ ké jé nek a sa ját tõke
ter hé re tör té nõ fel eme lé se

ré vén sze rez te;”

„g) rész vé nyét, üz let ré szét há zas tár si kö zös va gyon (va -
gyon kö zös ség) meg osz tá sa ré vén, adás vé te li szer zõ dé sen
kí vü li jog cí men sze rez te; az így meg szer zett rész vény, üz -
let rész meg szer zés re for dí tott ér té ke ként azt az ér té ket le -
het figye lembe ven ni, ame lyet a há zas társ meg szer zés re
for dí tott ér ték ként figye lembe ve he tett vol na (üz let rész
ese té ben a meg szer zett üz let rész név ér té ké nek a meg osz -
tást meg elõ zõ üz let rész név ér té ké hez vi szo nyí tott ará nyá -
val szá mí tott részt).”

(3) Az Szja tv. 77/A. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A 2006. jú li us 1-je elõtt dol go zói üz let rész ként
meg szer zett üz let rész (a továb biak ban: dol go zói üz let -
rész), va la mint a dol go zói rész vény be vo ná sa, át ala kí tá sa,
vissza vá sár lá sa ese tén – ak kor is, ha erre át ala ku lás, jog -
utód nél kü li meg szû nés ke re té ben ke rül sor – mun ka vi -
szony ból szár ma zó jö ve de lem nek (a mun ka vál la ló örö kö -
sé nél egyéb jö ve de lem nek) mi nõ sül a ma gán sze mély ál tal
az em lí tett jog ügy let ré vén meg szer zett be vé tel nek az a ré -
sze, amely meg ha lad ja az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí -
tott ér ték és az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó já ru lé kos költ sé -
gek együt tes össze gét. Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal -
ko zói va gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei
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sze rint a mun ka vál la ló ré szé re nyúj tott ked vez mény ré vén
meg szer zett dol go zói üz let rész, dol go zói rész vény ese té -
ben az em lí tett kü lön bö zet a mun ka vál la ló nál és – ha az ér -
ték pa pír a ha gya ték tár gyát ké pez te – örö kö sé nél ár fo -
lyam nye re ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek mi nõ sül. Nem
mi nõ sül be vé tel nek azon ban az em lí tett kü lön bö zet,
amennyi ben a be vont dol go zói üz let rész, dol go zói rész -
vény he lyett a ma gán sze mély a tár sas vál lal ko zás át ala ku -
lá sa ré vén új on nan ki bo csá tott azo nos jo go kat biz to sí tó
üz let részt, dol go zói rész vényt sze rez; ilyen kor az új ér ték -
pa pír meg szer zé sé re for dí tott ér té ket az ere de ti ér ték pa -
pír(ok) meg szer zé sé re for dí tott ér ték – és az eset leg tel je sí -
tett va gyo ni hoz zá já ru lás – ala pul vé te lé vel, an nak meg fe -
le lõ en kell meg ha tá roz ni.”

31. § Az Szja tv. 77/B. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„77/B. § (1) Ér ték pa pír ra vo nat ko zó vé te li, jegy zé si, el -
adá si vagy más ha son ló jog (ki vé ve a más ér ték pa pír ban
meg tes te sü lõ jo got) át ru há zá sa (át en ge dé se), meg szün te -
té se, gya kor lá sá nak át en ge dé se vagy az ilyen jog ról való
le mon dás cí mén a ma gán sze mély ál tal meg szer zett be vé -
tel bõl az az összeg mi nõ sül jö ve de lem nek, amely meg ha -
lad ja a jog meg szer zé sé re for dí tott (in gye nes vagy ked vez -
mé nyes jog szer zés ese té ben ide ért ve a jog meg szer zé se kor 
adó kö te les be vé telt is), a ma gán sze mélyt ter he lõ iga zolt
ki adást (ér té ket), va la mint az ügy let tel össze füg gõ iga zolt
já ru lé kos költ sé get. A jö ve del met a be vé tel meg szer zé sé -
nek idõ pont já ra kell meg ál la pí ta ni.

(2) Ér ték pa pír ra vo nat ko zó vé te li jog (vé te li op ció) en -
ge dé sé re, il le tõ leg vé te li kö te le zett ség vál la lá sá ra (el adá si
op ció) kö tött ügy let ese tén a kö te le zett ma gán sze mély nél
az (1) be kez dés sze rint meg ál la pí tott összeg bõl

a) – ha az ügy let pénz be li el szá mo lás sal szû nik
meg – az el szá mo lás  miatt a jo got en ge dõ, il le tõ leg kö te le -
zett ma gán sze mélyt ter he lõ iga zolt ki adást (ér té ket), vagy

b) – ha az ügy let a tár gyát ké pe zõ ér ték pa pír tény le ges
át adá sá val szû nik meg –

1. vé te li jog en ge dé se ese tén az adott ér ték pa pír
meg szer zé sé re for dí tott iga zolt összeg nek (ér ték -
nek), de leg fel jebb az adott ér ték pa pír tel je sí tés -
ko ri szo ká sos pi a ci ér té ké nek az ügy le ti szer zõ -
dés sze rin ti árat meg ha la dó ré szét;

2. vé te li kö te le zett ség vál la lá sa ese tén az adott ér -
ték pa pír ügy le ti szer zõ dés sze rin ti árá nak a tel je -
sí tés ko ri szo ká sos pi a ci ér té két meg ha la dó ré szét

meg ha la dó rész a jö ve de lem, az zal, hogy a 2. al pont sze -
rin ti té tel az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott ki adás ré -
sze ként nem vehetõ figye lembe.

(3) A jö ve de lem meg ál la pí tá sá nak idõ pont ja

a) a (2) be kez dés a) pont já ban em lí tett eset ben az el szá -
mo lás nap ja (ér ték nap ja);

b) a (2) be kez dés b) pont já ban em lí tett eset ben a jo go -
sult jog gya kor lá sá nak nap ja;

c) ha a jo go sult a jog gal nem élt, a jog gya kor lá sá nak
ha tár nap ja, il let ve a jog gya kor lá sá ra nyit va álló idõ tar tam
utol só nap ja,
de leg ké sõbb a kö te le zett ség vé te li jog en ge dé se, il let ve a
vé te li kö te le zett ség vál la lá sa kez dõ idõ pont já nak évét kö -
ve tõ ötö dik év utol só nap ja.

(4) Ér ték pa pír ra vo nat ko zó vé te li, jegy zé si vagy más
ha son ló jog gya kor lá sa ré vén meg szer zett ér ték pa pír ese -
té ben a jo go sult ma gán sze mély nél az ér ték pa pír for má já -
ban meg szer zett va gyo ni ér ték re irány adó ren del ke zé se ket 
kell al kal maz ni. Ilyen kor a jö ve del met az ér ték pa pír fe let ti 
ren del ke zé si jog meg szer zé sé nek nap já ra, vagy – ha ez a
ko ráb bi idõ pont – arra az idõ pont ra kell meg ál la pí ta ni,
ami kor az ér ték pa pírt a ma gán sze mély (a ma gán sze mély
ja vá ra más sze mély) bir tok ba vet te (ide ért ve kü lö nö sen az
ér ték pa pír szám lán tör té nõ jó vá írást).

(5) Ér ték pa pír ra vo nat ko zó el adá si vagy más ha son ló
jog gya kor lá sa ré vén meg szer zett jö ve de lem nek mi nõ sül a 
jo go sult ma gán sze mély nél az ér ték pa pír át ru há zá sá ra te -
kin tet tel meg szer zett be vé tel bõl az a rész, amely meg ha -
lad ja az ér ték pa pír nak az át ru há zás idõ pont já ra meg ál la pí -
tott szo ká sos pi a ci ér té két (az em lí tett jog gya kor lá sá ból
szár ma zó be vé tel rész), csök kent ve a jog meg szer zé sé re
for dí tott (in gye nes vagy ked vez mé nyes jog szer zés ese té -
ben ide ért ve a jog meg szer zé se kor adó kö te les be vé telt is),
a ma gán sze mélyt ter he lõ iga zolt ki adás sal, az zal, hogy

a) az ér ték pa pír át ru há zá sá ra te kin tet tel meg szer zett
be vé tel fenn ma ra dó ré szé bõl a jö ve del met az ár fo lyam -
nye re ség bõl szár ma zó jö ve de lem re vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint a b) pont ren del ke zé sé nek figye lembe véte lével kell 
meg ál la pí ta ni;

b) az a) pont ren del ke zé sé nek al kal ma zá sa ese tén az ott 
em lí tett be vé tel bõl a jog meg szer zé sé re for dí tott, a ma gán -
sze mélyt ter he lõ ki adás nak az a ré sze von ha tó le az át ru há -
zás sal kap cso la tos ki adás ként, amely a jog gya kor lá sá ból
szár ma zó be vé tel részt meg ha lad ja. A jö ve del met az ér ték -
pa pír át ru há zá sá nak idõ pont já ban kell meg ál la pí ta ni.

(6) Az (1)–(4), va la mint az (5) be kez dés sze rint meg ha tá -
ro zott – a be kez dés a) pont já ban nem em lí tett – jö ve de lem
adó kö te le zett sé gé nek jog cí mét a fe lek (a ma gán sze mély és a
jo got ala pí tó sze mély, va la mint az em lí tett sze mé lyek és más
sze mély) kö zött egyéb ként fenn ál ló jog vi szony és a szer zés
kö rül mé nyei figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni, és en -
nek meg fe le lõ en kell a ki fi ze tõt, il le tõ leg a ma gán sze mélyt
ter he lõ adó kö te le zett sé ge ket (ide ért ve kü lö nö sen a jö ve de -
lem, az adó, az adó elõ leg meg ál la pí tá sát, meg fi ze té sét, be val -
lá sát, az adat szol gál ta tást) tel je sí te ni. A nem pénz ben meg -
szer zett be vé tel re a ter mé szet be ni jut ta tá sok ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket nem le het al kal maz ni.

(7) Az e § sze rin ti jö ve del met, adót (adó elõ le get) a ki fi -
ze tõ ál la pít ja meg és az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint vall ja be és fi ze ti meg, to váb bá a
ma gán sze mély nek az adó évet kö ve tõ év ja nu ár 31-ig iga -
zo lást ad ki és ar ról ada tot szol gál tat az ál la mi adó ha tó ság -
nak. Ki fi ze tõ hi á nyá ban a ma gán sze mély a jö ve del met és
az adót az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás alap ján ál la pít ja
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meg. Az iga zo lás nak, az adat szol gál ta tás nak, il le tõ leg a
nyil ván tar tás nak – fi gye lem mel e tör vénynek az ér ték pa -
pí rok ra, ér ték pa pír ra vo nat ko zó jo gok ra, já ru lé kos költ sé -
gek re elõ írt ren del ke zé se i re is, azok ér te lem sze rû al kal ma -
zá sá val – tar tal maz nia kell kü lö nö sen a meg szer zett be vé -
te le ket, az iga zolt já ru lé kos költ sé ge ket, a jog, il le tõ leg az
ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott ki adást.

(8) A jö ve del met és az adót a jö ve del met szer zõ ma gán -
sze mély a ki fi ze tõ ál tal ki ál lí tott bi zony la tok, iga zo lá sok,
il le tõ leg az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás alap ján az adó év -
rõl be nyúj tan dó be val lá sá ban be vall ja, va la mint a ki fi ze tõ
ál tal le vont adó (adó elõ leg) figye lembe véte lével az adót a
be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ig meg fi ze ti.

(9) A ki fi ze tõ a jog ala pí tá sát kö ve tõ en – az adó évet kö ve -
tõ ja nu ár 31-éig – ma gán sze mé lyen ként ada tot szol gál tat az
ál la mi adó ha tó ság ré szé re az ál ta la ala pí tott, ér ték pa pír ra vo -
nat ko zó vé te li, jegy zé si, el adá si vagy más ha son ló jog ról, to -
váb bá a jog gya kor lá sá ról, meg szün te té sé rõl és a jog ról való
le mon dás ról (az utób bi eset ben az adat szol gál ta tás mind az
ere de ti jo go sul tat, mind a jo got gya kor ló, meg szün te tõ, il let -
ve a jog ról le mon dó sze mélyt tar tal maz za).

(10) Ha a jog ala pí tá sa, meg szer zé se, va la mint gya kor -
lá sa bár ki szá má ra azo nos fel té te lek mel lett meg va ló su ló
ügy let ben tör tént,

a) a (6) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en az
(1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jö ve de lem után az adó 
mér té ke 25 szá za lék;

b) a (4) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en a be kez dés -
ben em lí tett va gyo ni ér té ket jö ve de lem ként nem kell
figye lembe ven ni;

c) az (5) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en a be kez dés -
ben em lí tett, jog gya kor lá sá ból szár ma zó be vé tel rész meg -
ál la pí tá sa nél kül az ér ték pa pír át ru há zá sá ra te kin tet tel
meg szer zett be vé tel egé szé re az ár fo lyam nye re ség bõl
szár ma zó jö ve de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni.

(11) A jog, il le tõ leg az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí -
tott ki adást az ár fo lyam nye re ség re irány adó ren del ke zé sek 
meg fe le lõ al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni.

(12) A ki fi ze tõ ál tal ki ál lí tott bi zony la ton, iga zo lá son,
adat szol gál ta tá son, il le tõ leg a ma gán sze mély nyil ván tar tá -
sá ban a kül föl di pénz nem ben fel tün te tett ada to kat az MNB 
hi va ta los, a tel je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes de vi za ár fo -
lya mán kell fo rint ra át szá mí ta ni. Az olyan kül föl di pénz -
nem ese té ben, amely nem sze re pel az MNB hi va ta los de vi -
za ár fo lyam-lap ján, az MNB ál tal köz zé tett, eu ró ban meg -
adott ár fo lya mot kell az elõ zõ ek nek a fo rint ra tör té nõ át -
szá mí tá sá hoz figye lembe ven ni.

(13) E § ren del ke zé sei he lyett a tõzs dei ügy let bõl szár -
ma zó jö ve de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni, ha a jö ve de lem meg szer zé se a tõ ke pi ac ról  szóló
tör vény sze rin ti tõzs dén, va la mint bár mely EGT-ál lam -
ban, to váb bá a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si
Szer ve zet (OECD) tag ál la má ban mû kö dõ tõzs dén – an nak
sza bály za ta ál tal le he tõ vé tett kör ben és mó don – kö tött
ügy let alap ján tör tént.”

32. § (1) Az Szja tv. 77/C. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem mi nõ sül be vé tel nek a ma gán sze mély ál tal ér ték -
pa pír for má já ban meg szer zett va gyo ni ér ték, ha)

„b) a prog ram szer ve zõ je vagy a ki bo csá tó az ér ték pa -
pírt a köz vet len át adás (bir tok ba adás) he lyett az el is mert
prog ram nyil ván tar tá sá ról ren del ke zõ ha tá ro zat ban meg je -
lölt, a tõ ke pi ac ról  szóló tör vény sze rin ti be fek te té si szol -
gál ta tó nál, vagy – ha a ki bo csá tó kül föl di szék he lyû jogi
sze mély, egyéb szer ve zet – bár mely EGT-ál lam ban, il let -
ve a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet
(OECD) tag or szá gá ban mû kö dõ, a kül föl di jog sze rin ti be -
fek te té si szol gál ta tó nál (a továb biak ban: kül föl di be fek te -
té si szol gál ta tó) a ma gán sze mély ja vá ra egye di le tét be he -
lyez te (de ma te ri a li zált ér ték pa pír ese té ben ide ért ve a prog -
ram ke re té ben a ma gán sze mély ja vá ra jut ta tott ér ték pa pí -
rok kü lön, ki zá ró lag ezen ér ték pa pí rok nyil ván tar tá sá ra
szol gá ló ér ték pa pír szám lá ra he lye zé sét is), vagy”

(2) Az Szja tv. 77/C. §-a (8) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A ma gán sze mély ál tal meg szer zett mun ka vi szony -
ból szár ma zó jö ve de lem nek (a kö te le zõ tar tá si idõ szak
kez dõ nap ján a prog ram szer ve zõ je ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
jé nek mi nõ sü lõ ma gán sze mély ese té ben mun ka vi szony ból 
szár ma zó jö ve de lem nek nem mi nõ sü lõ nem ön ál ló te vé -
keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek), a ma gán sze mély ha -
lá la ese tén az örö kö se ál tal meg szer zett egyéb jö ve de lem -
nek mi nõ sül:”

(3) Az Szja tv. 77/C. §-a (19) be kez dé sé nek a), c) és
d) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter – a gaz da sá gi tár sa -
ság ké rel mé re – a kö vet ke zõ fel té te lek együt tes fenn ál lá sa
ese tén el is mert prog ram ként ve szi nyil ván tar tás ba a ké re -
lem ben be mu ta tott prog ra mot:)

„a) a prog ram ke re té ben ki zá ró lag a gaz da sá gi tár sa ság
vagy kap csolt vál lal ko zá sa ál tal ki bo csá tott ér ték pa pírt le -
het sze rez ni;”

„c) a prog ram ke re té ben ki zá ró lag a gaz da sá gi tár sa ság
és a ké re lem ben meg ne ve zett kap csolt vál lal ko zá sa mun -
ka vál la ló ja vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je sze rez het ér ték pa -
pírt;

d) a prog ram ke re té ben leg alább a gaz da sá gi tár sa ság -
nál – ha a ké re lem be nyúj tá sa a gaz da sá gi tár sa ság kap -
csolt vál lal ko zá sai mun ka vál la lói, ve ze tõ tiszt ség vi se lõi
ja vá ra is tör té nik, ak kor leg alább a gaz da sá gi tár sa ság nál
és a ké re lem ben meg ne ve zett va la mennyi kap csolt vál lal -
ko zá sá nál – a ké re lem be nyúj tá sá nak évét meg elõ zõ üz le ti
év ben fog lal koz ta tot tak éves át la gos ál lo má nyi lét szá ma
10 szá za lé ká nak meg fe le lõ ma gán sze mély kí ván részt
ven ni, és a részt ven ni kí vá nó ma gán sze mé lyek leg fel jebb
25 szá za lé ka ve ze tõ tiszt ség vi se lõ;”

(4) Az Szja tv. 77/C. §-ának (21) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(21) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met az e tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott mi nisz te ri ren de let -

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10769



ben meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal, ügy véd vagy
adó ta nács adó el len jegy zé sé vel kell be nyúj ta ni. A ké re -
lem ben a ké rel me zõ nyi lat ko zik ar ról, hogy a ké re lem ben
meg je lölt tény ál lás meg fe lel a va ló ság nak. A ké re lem hez
csa tol ni kell a mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zott va la -
mennyi ok ira tot (ide gen nyel ven ki ál lí tott ok irat ese té ben
a hi te les ma gyar nyel vû for dí tást).”

(5) Az Szja tv. 77/C. §-a (22) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a prog ra mot tör li a
nyil ván tar tás ból:)

„b) a vég el szá mo lás, a csõd el já rás, a fel szá mo lás kez dõ
nap já val, ha a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en az a) pont -
ban meg ha tá ro zott idõ pon tig a prog ram szer ve zõ je, a ké re -
lem ben meg ne ve zett kap csolt vál lal ko zá sa vagy a ki bo -
csá tó (jog utód juk) vég el szá mo lás, csõd el já rás, il let ve fel -
szá mo lás ha tá lya alá ke rül; ezt a tényt a prog ram szer ve zõ -
je kö te les ha la dék ta la nul be je len te ni az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter ré szé re;”

(6) Az Szja tv. 77/C. §-a (24) be kez dé sé nek b) és
e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Az el is mert mun ka vál la lói ér ték pa pír-jut ta tá si prog -
ram ke re té ben szer zett jö ve de lem re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek al kal ma zá sá ban:)

„b) ér ték pa pír: bár mely EGT-ál lam ban, il let ve a Gaz -
da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet (OECD)
tag ál la má ban az el is mert prog ram szer ve zõ je, vagy kap -
csolt vál lal ko zá sa – ha a prog ram szer ve zõ je kül föl di vál -
lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, ke res ke del mi kép vi se -
le te, ak kor a kül föl di vál lal ko zás, vagy kap csolt vál lal ko -
zá sa – ál tal for ga lom ba ho zott (ki bo csá tott), tag sá gi jo go -
kat meg tes te sí tõ, név re  szóló ér ték pa pír;”

„e) a prog ram szer ve zõ je: a prog ram nyil ván tar tás ba
vé te le irán ti ké rel met be nyúj tó gaz da sá gi tár sa ság, il let ve
a prog ram nyil ván tar tás ba vé te le irán ti ké rel met ma gyar -
or szá gi fi ók te le pe, ke res ke del mi kép vi se le te út ján be nyúj -
tó kül föl di vál lal ko zás, a prog ram nyil ván tar tás ba vé te lét
kö ve tõ en ide ért ve az elõb bi ek jog utód ját is;”

33. § Az Szja tv. 83. §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel
egé szül ki:

„(13) A 2007. de cem ber 31-éig meg va ló sí tott ér ték nö -
ve lõ be ru há zás ese tén a ma gán sze mély az e tör vény
3. §-ának 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos 32. pont já nak
elõ írá sát is al kal maz hat ja.”

34. § Az Szja tv. 84. §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

„(3) Ez a tör vény az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a 
me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és
kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör -
té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (HL L 358., 2006. 12. 16., 3. o) ha tá lya alá tar to zó
tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.

(4) Ha e tör vény va la mely ren del ke zé se a (3) be kez dés -
ben em lí tett 1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lalt
tá mo ga tást ne ve sít, azon – kü lön em lí tés hi á nyá ban is – a
ren de let 4. cik ké ben fog lalt tá mo ga tást kell ér te ni.”

35. § Az Szja tv. 1. és 11. szá mú mel lék le tei e tör vény
1. és 2. szá mú mel lék le tei sze rint mó do sul nak.

II. Fejezet

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény módosítása

36. § (1) A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao.)
4. §-ának 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„5. be je len tett ré sze se dés: a bel föl di jog sza bá lyok alap -

ján lét re jött jogi sze mély ben, jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ tár sas cég ben és kül föl di sze mély ben (ki vé ve az
el len õr zött kül föl di tár sa sá got) szer zett leg alább 30 szá za -
lék mér té kû ré sze se dés, fel té ve, hogy az adó zó a ré sze se -
dés meg szer zé sét a szer zést kö ve tõ 30 na pon be lül be je len -
ti az adó ha tó ság nak; a ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo -
lá si ké re lem elõ ter jesz té sé nek nincs he lye;”

(2) A Tao. 4. §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„11. el len õr zött kül föl di tár sa ság: az a sze mély, il let ve

an nak más ál lam ban lévõ te lep he lye, amely ben az adó zó
vagy kap csolt vál lal ko zá sa ré sze se dés sel ren del ke zik, és
amely nek szék he lye, te lep he lye vagy az il le tõ sé ge olyan
ál lam ban van, ahol jö ve del mé re jog sza bály nem ír elõ tár -
sa sá gi adó nak meg fe le lõ adó kö te le zett sé get, vagy az adó -
év re fi ze ten dõ, a tár sa sá gi adó nak meg fe le lõ adó és az adó -
zás elõt ti ered mény nek meg fe le lõ összeg szá za lék ban ki -
fe je zett há nya do sa nem éri el a 19. § (1) be kez dé sé ben elõ -
írt mér ték két har ma dát; nem kell e ren del ke zést al kal maz -
ni, ha a sze mély szék he lye, te lep he lye vagy az il le tõ sé ge
az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, a Gaz da sá gi Együtt mû kö -
dé si és Fej lesz té si Szer ve zet (OECD) tag ál la má ban, to -
váb bá olyan ál lam ban van, amellyel a Ma gyar Köz tár sa -
ság nak ha tá lyos egyez mé nye van a ket tõs adóz ta tás el ke -
rü lé sé re a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le tén;”

(3) A Tao. 4. §-ának 16/a. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„16/a. fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá ma: a

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal a mun ka ügyi-sta tisz ti -
kai adat szol gál ta tás hoz ki adott, az adó év elsõ nap ján ha tá -
lyos ki ad vány sze rin ti éves szin ten szá mí tott sta tisz ti kai
ál lo má nyi lét szám, az zal, hogy a köl csön vett mun ka erõ a
köl csön ve võ nél figye lembe ve he tõ, amennyi ben a köl -
csön adó e lét szá mot a köl csön adott mun ka erõ nél kül szá -
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mít ja fel, és er rõl az adó be val lás be nyúj tá sá ig írás ban nyi -
lat ko zik a köl csön ve võ nek;”

(4) A Tao. 4. §-ának 20. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„20. jog díj:
a) a sza ba da lom, a más ipar jog vé del mi ol ta lom ban ré -

sze sü lõ szel le mi al ko tás és a know-how hasz no sí tá si en ge -
dé lye,

b) a véd jegy, a ke res ke del mi név, az üz le ti ti tok hasz -
ná la ti en ge dé lye,

c) a szer zõi jogi tör vény ál tal vé dett szer zõi mû és a
szer zõi jog hoz kap cso ló dó jog ál tal vé dett tel je sít mény fel -
hasz ná lá si en ge dé lye, va la mint

d) az a) és c) pont ban em lí tett ipar jog vé del mi és szer zõi 
jogi ol tal mi tár gyak hoz fû zõ dõ va gyo ni jo gok át ru há zá sa
fe jé ben a jo go sult ál tal ka pott el len ér ték;”

(5) A Tao. 4. §-ának 23/a. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„23/a. ked vez mé nye zett át ala ku lás: az olyan át ala ku lás

(ide ért ve az egye sü lést, a szét vá lást is), amely ben jog elõd -
ként és jog utód ként is csak tár sa ság (32/a. pont) vesz részt, 
ha

a) a jog ügy let ré vén a jog elõd tag ja, rész vé nye se a jog -
utód ál tal az át ala ku lás ke re té ben új on nan ki bo csá tott
rész vényt, üz let részt, és leg fel jebb azok együt tes név ér té -
ke (név ér ték hi á nyá ban a jegy zett tõke ará nyá ban meg ha -
tá ro zott ér té ke) 10 szá za lé ká nak meg fe le lõ pénz esz közt
sze rez, va la mint

b) szét vá lás ese tén a jog elõd tag jai, rész vé nye sei ará -
nyos ré sze se dést sze rez nek a jog utó dok ban,

c) az egy sze mé lyes tár sa ság egye dü li tag já ba, rész vé -
nye sé be ol vad be;”

37. § (1) A Tao. 6. §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem kell az (5) be kez dés ren del ke zé sét al kal maz nia az
adó zó nak]

„c) ha az adó év ben vagy a meg elõ zõ adó év ben ele mi kár 
súj tot ta és mér té ke – több kár ese tén azok együt tes ér té -
ke – el éri az ele mi kár be kö vet ke zé sét meg elõ zõ adó évi
éve sí tett ár be vé tel (át ala ku lás sal lét re jött adó zó nál a jog -
elõd ár be vé te lé bõl szá mí tott, az át ala ku lás for má já tól füg -
gõ en az zal egye zõ, össze sí tett, meg osz tott ár be vé tel) leg -
alább 15 szá za lé kát.”

(2) A Tao. 6. §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(10) A (6) be kez dés al kal ma zá sá ban ele mi kár az ele mi 
csa pás (így kü lö nö sen a jég esõ, az ár víz, a bel víz, a fagy, a
ho mok ve rés, az aszály, a hó-, jég- és szél tö rés, a vi har, a
föld ren gés, va la mint ter mé sze ti vagy bi o ló gi ai ere de tû
tûz) okoz ta kár. Az ele mi csa pás iga zo lá sá ra a kár té nyét
tar tal ma zó ok mány (pl. a biz to sí tó, a me zõ gaz da sá gi igaz -

ga tá si szerv, a ka taszt ró fa vé de lem vég re haj tá sát vég zõ
szerv ál tal ki ál lí tott szak vé le mény, jegy zõ könyv, más ok -
mány), vagy – ha az adó zó nem ren del ke zik füg get len
szer ve zet ál tal ki ál lí tott ok mánnyal – az adó zó ál tal ki ál lí -
tott jegy zõ könyv szol gál. Az adó zó az ál ta la ki ál lí tott, a
kár té nyét és mér té két tar tal ma zó jegy zõ köny vet a kár ke -
let ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül di az ille té kes ál -
la mi adó ha tó ság ré szé re. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén
iga zo lá si ké re lem nem ter jeszt he tõ elõ.”

38. § (1) A Tao. 7. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„d) ér ték csök ke né si le írás ként az 1. és 2. szá mú mel -

lék let ben fog lalt elõ írá sok sze rint az adó év re meg ál la pí -
tott összeg, to váb bá az im ma te ri á lis jó szág, a tár gyi esz -
köz ál lo mány ból bár mely jog cí men tör té nõ ki ve ze té se -
kor – ki vé ve, ha az ked vez mé nye zett esz köz át ru há zás
 miatt kö vet ke zik be, és tel je sül nek a 16. § (13)–(15) be -
kez dé sé ben elõ írt fel té te lek –, a for gó esz kö zök közé
való át so ro lá sa kor, va la mint egy sze res könyv vi telt ve -
ze tõ nél az esz köz höz kap cso ló dó kö te le zett ség rész le -
ges vagy tel jes el en ge dé se kor, át vál la lá sa kor az esz köz
szá mí tott nyil ván tar tá si ér té ké nek a kész let re vett hul la -
dék anyag, ha szon anyag ér té két meg ha la dó ré sze, fel té -
ve min den eset ben, hogy az esz köz ér ték csök ke né sét az
adó zó a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rint az adó zás
elõt ti ered mény ter hé re szá mol ta el,”

(2) A Tao. 7. §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„f) az ered mény tar ta lék nak az adó év ben le kö tött tar ta -

lék ba át ve ze tett és az adó év utol só nap ján le kö tött tar ta lék -
ként ki mu ta tott össze ge, de leg fel jebb az adó évi adó zás
elõt ti nye re ség 50 szá za lé ka és leg fel jebb adó éven ként
500 mil lió fo rint (a továb biak ban: fej lesz té si tar ta lék), fi -
gye lem mel a (15) be kez dés ben fog lal tak ra,”

(3) A Tao. 7. §-a (1) be kez dé sé nek ly) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„ly) a vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kül ka pott (járó)

tá mo ga tás, jut ta tás, a vég le ge sen át vett pénz esz köz kö vet -
kez té ben az adó év ben el szá molt be vé tel, a té rí tés nél kül
át vett esz köz át adó nál – nyi lat ko za ta alap ján – ki mu ta tott
könyv sze rin ti ér té ke, to váb bá a té rí tés nél kül ka pott
(igény be vett) szol gál ta tás át adó nál – nyi lat ko za ta alap -
ján – ki mu ta tott be ke rü lé si ér té ke, va la mint az át vál lalt tar -
to zás, az ere de ti jo go sult ál tal el en ge dett kö te le zett ség
 miatt az adó év ben be vé tel ként el szá molt összeg (egy sze -
res könyv vi telt ve ze tõ nél, ide ért ve az adó évi tar ta lék nö -
ve ke dé sét oko zó részt is), fi gye lem mel a (8) be kez dés ben
fog lal tak ra,”

(4) A Tao. 7. §-a (1) be kez dé sé nek r) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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(Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:)
„r) a bír ság nak, to váb bá az adó zás rend jé rõl és a tár sa -

da lom biz to sí tás ról  szóló tör vényekben elõ írt jog kö vet kez -
mény nek az el en ge dé se  miatt az adó év ben be vé tel ként el -
szá molt, az adó év ben vagy az elõ zõ adó évek ben az adó zás
elõt ti ered ményt nö ve lõ té tel ként figye lembe vett összeg,”

(5) A Tao. 7.  §-a (8) be kez dé sé nek a)–c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ly) pont ja al kal ma zá sa kor:]
„a) az adó zó ak kor csök kent he ti adó zás elõt ti ered mé -

nyét, ha bel föl di il le tõ sé gû adó zó (ki vé ve az ala pít ványt, a
köz ala pít ványt, a tár sa dal mi szer ve ze tet, a köz tes tü le tet,
az egy há zat, a la kás szö vet ke ze tet, az ön kén tes köl csö nös
biz to sí tó pénz tá rat), kül föl di sze mély (ki vé ve az el len õr -
zött kül föl di tár sa sá got) vagy ma gán sze mély adott ré szé re
tá mo ga tást, jut ta tást vagy esz közt, il let ve en ged te el kö te -
le zett sé gét, vál lal ta át tar to zá sát, to váb bá ha té rí tés nél kül
nyúj tott ré szé re szol gál ta tást;

b) passzív idõ be li el ha tá ro lás ese tén a be vé tel bõl az
adó év ben el nem ha tá rolt rész, az idõ be li el ha tá ro lás meg -
szün te té sé nek adó évé ben a vissza ve ze tett összeg mi nõ sül
be vé tel nek;

c) az adó zó nem csök kent he ti adó zás elõt ti ered mé nyét
a jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés alap ján ka pott
(járó) tá mo ga tás, jut ta tás, té rí tés nél kü li esz köz át vé tel (ki -
vé ve az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rin ti
áru min tát), el en ge dett kö te le zett ség, át vál lalt tar to zás és
té rí tés nél kül ka pott (igény be vett) szol gál ta tás ese té ben,”

(6) A Tao. 7.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(12) Az (1) be kez dés zs) pont ja sze rin ti összeg nem ha -
lad hat ja meg az adó zás elõt ti ered ményt, és nem le het több
30 mil lió fo rint nál. En nek az összeg nek a 19.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti adó kulccsal szá mí tott ér té ke az ál la mi tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban, ha a
be ru há zás el sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lést szol gál, az
EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé -
kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok -
nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al kal ma zá sá ról
 szóló 1857/2006/EK ren de let 4. cik ké ben fog lalt tá mo ga -
tás ként ve he tõ igény be, min den más eset ben az adó zó vá -
lasz tá sa sze rint

a) az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül, vagy

b) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak sze -
rin ti tá mo ga tás nak te kin ten dõ.”

(7) A Tao. 7.  §-ának (15) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(15) Az adó zó az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti fej lesz -
té si tar ta lé kot nem hasz nál hat ja fel a nem pénz be li va gyo ni 
hoz zá já ru lás ként, a té rí tés nél kül át vett esz köz cí men, va -
la mint az olyan tár gyi esz köz zel kap cso lat ban el szá molt
be ru há zás ra, amely tár gyi esz köz re nem szá mol ha tó el
vagy nem sza bad el szá mol ni terv sze rin ti ér ték csök ke nést,

ki vé ve a mû em lék, il let ve a he lyi egye di vé de lem alatt álló
épü le tet, épít ményt. Az adó zó a fej lesz té si tar ta lé kot a le -
kö té se adó évét kö ve tõ négy adó év ben meg valósított be ru -
há zás be ke rü lé si ér té ké nek meg fele lõen old hat ja fel, ki vé -
ve, ha a fel ol dott rész után a 19.  § (1) be kez dé sé nek a le kö -
tés adó évé ben ha tá lyos ren del ke zé se sze rint elõ írt mér ték -
kel az adót, va la mint az zal össze füg gés ben a ké se del mi
pót lé kot meg ál la pít ja, és azo kat a fel ol dást kö ve tõ 30 na -
pon be lül meg fi ze ti. Az adó zó a fej lesz té si tar ta lék nak a le -
kö té se adó évét kö ve tõ ne gye dik adó év vé gé ig be ru há zás ra 
fel nem hasz nált ré sze után az em lí tett mér ték kel az adót,
va la mint az zal össze füg gés ben a ké se del mi pót lé kot a ne -
gye dik adó évet kö ve tõ adó év elsõ hó nap ja utol só nap já ig
meg ál la pít ja, és meg fi ze ti. A ké se del mi pót lé kot a ked vez -
mény ér vé nye sí té sét tar tal ma zó adó be val lás be nyúj tá sa
ese dé kes sé gé nek nap ját kö ve tõ nap tól a nem be ru há zá si
cél ra tör té nõ fel ol dás nap já ig, il let ve a fel hasz ná lás ra ren -
del ke zés re álló idõ pon tig kell fel szá mí ta ni és a meg ál la pí -
tott adó val együtt az em lí tett na pot kö ve tõ elsõ tár sa sá gi -
adó-be val lás ban kell be val la ni.”

(8) A Tao. 7.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(17) A fel sõ ok ta tá si in téz mény, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia, to váb bá bár me lyi kük ál tal vagy kö zö sen
ala pí tott ku ta tó in té zet, ku ta tó hely (ide ért ve az Eu ró pai
Unió tag ál la má nak vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam nak a meg fe le lõ szer -
ve ze tét is) és az adó zó ál tal írás ban kö tött szer zõ dés alap -
ján kö zö sen vég zett alap ku ta tás, al kal ma zott ku ta tás vagy
kí sér le ti fej lesz tés ese tén az adó zó az (1) be kez dés t) pont -
já ban fog lal tak al kal ma zá sa kor az ott meg ha tá ro zott
összeg há rom szo ro sát, leg fel jebb 50 mil lió fo rin tot ve het
figye lembe, amely nek a 19.  § (1) be kez dé se sze rin ti adó -
kulccsal szá mí tott ér té ke az ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban az adó év ben igény be
vett cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül.”

39.  § A Tao. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li:)
„b) az adó év ben terv sze rin ti ér ték csök ke né si le írás ként

(ide ért ve az egy összeg ben el szá molt ér ték csök ke né si le -
írást is) és ter ven fe lü li ér ték csök ke nés ként el szá molt
összeg, to váb bá az im ma te ri á lis jó szág, a tár gyi esz köz
 állományból bár mely jog cí men tör té nõ ki ve ze té se kor – ki -
vé ve, ha az ked vez mé nye zett esz köz át ru há zás  miatt kö vet -
ke zik be, és tel je sül nek a 16.  § (13)–(15) be kez dé sé ben
elõ írt fel té te lek – vagy a for gó esz kö zök közé  való át so ro -
lá sa kor, va la mint egy sze res könyv vi telt ve ze tõ nél az esz -
köz höz kap cso ló dó kö te le zett ség rész le ges vagy tel jes el -
en ge dé se kor, át vál la lá sa kor az esz köz könyv sze rin ti ér té -
ké nek a kész let re vett hul la dék anyag, ha szon anyag ér té két 
meg ha la dó ré sze, fel té ve min den eset ben, hogy az esz köz
ér ték csök ke né sét az adó zó a szám vi tel rõl  szóló tör vény
sze rint az adó zás elõt ti ered mény ter hé re szá mol ta el,”
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40.  § (1) A Tao. 16.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó zó át ala ku lá sa kor)
„a) a jog elõd nél – ki vé ve, ha az át ala ku lás ked vez mé -

nye zett át ala ku lás nak mi nõ sül, és tel je sül nek a (10)–(11)
és (15) be kez dés ben elõ írt fel té te lek – az adó zás elõt ti
ered ményt csök ken ti az az összeg, amellyel az im ma te ri á -
lis ja vak és a tár gyi esz kö zök együt tes szá mí tott nyil ván -
tar tá si ér té ke meg ha lad ja együt tes könyv sze rin ti ér té kü -
ket, nö ve li az az összeg, amellyel az együt tes könyv sze -
rin ti ér ték az együt tes szá mí tott nyil ván tar tá si ér té ket meg -
ha lad ja; ki vá lás ese tén a jog elõd e ren del ke zé se ket az át -
ala ku lás adó évé ben és csak a jog utód ré szé re a vég le ges
va gyon mér leg alap ján át adott esz kö zök re al kal maz za;”

(2) A Tao. 16.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A (9) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá nak fel -
té te le, hogy a jog utód tár sa sá gi szer zõ dé se (ala pí tó ok ira -
ta) tar tal maz za a (11) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá -
ra vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást, to váb bá, hogy a jog -
elõd (ki vá lás ese tén a jog utód) a vá lasz tá sát az át ala ku lás
adó évé rõl  szóló be val lá sá ban be je len ti az adó ha tó ság -
nak.”

(3) A Tao. 16.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) A (12) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá nak fel -
té te le, hogy a ked vez mé nye zett esz köz át ru há zás alap já ul
szol gá ló írás be li szer zõ dés té te le sen tar tal maz za az át vett
esz kö zö ket és kö te le zett sé ge ket (ide ért ve a passzív idõ be li 
el ha tá ro lást is), és azok nak az át adás nap já ra az át ru há zó
tár sa ság nál ki mu ta tott be ke rü lé si ér té két, könyv sze rin ti
ér té két és szá mí tott nyil ván tar tá si ér té két, va la mint a
(14) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kö -
te le zett ség vál la lást, to váb bá, hogy az át ru há zó tár sa ság
e vá lasz tá sát a ked vez mé nye zett esz köz át ru há zás adó évé -
rõl  szóló be val lá sá ban be je len ti az adó ha tó ság nak.”

41.  § A Tao. 17.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az adó kö te le zett ség ke let ke zé sé nek évét kö ve tõ
ne gye dik adó év ben (jog utód nál a jog elõd adó kö te le zett sé -
ge ke let ke zé sé nek évét és az azt kö ve tõ adó éve it is figye -
lembe véve) és az azt kö ve tõ adó évek ben ke let ke zett ne ga -
tív adó alap ra, ha az adó év ben az adó zó adó zás elõt ti ered -
mé nye ne ga tív, és ha

a) az adó év ben a be vé te lei nem érik el az el szá molt
költ sé gek és rá for dí tá sok együt tes ér té ké nek 50 szá za lé -
kát, vagy

b) az adó zó adó alap ja a meg elõ zõ két adó év ben is ne -
ga tív volt,
az (1) be kez dés ren del ke zé se csak az adó ha tó ság en ge dé -
lye alap ján al kal maz ha tó. Az adó évi vesz te ség el ha tá ro lá -
sá nak en ge dé lye zé se irán ti ké rel met az adó év re vo nat ko zó 
be val lás be nyúj tá sá nak ese dé kes sé gé ig, az ön el len õr zés -
sel pót ló la go san fel tárt vesz te ség, va la mint az ön el len õr -

zés okán en ge dély alá esõ tel jes adó évi vesz te ség el ha tá ro -
lá sá nak en ge dé lye zé se irán ti ké rel met az ön el len õr zé si lap
be nyúj tá sá nak ese dé kes sé gé ig, az el len õr zés ál tal fel tárt
pót ló la gos vesz te ség, va la mint az el len õr zés okán en ge -
dély alá esõ tel jes adó évi vesz te ség el ha tá ro lá sá nak en ge -
dé lye zé se irán ti ké rel met a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét 
kö ve tõ 15 na pon be lül, fel ügye le ti in téz ke dés vagy az adó -
ha tó sá gi ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá nak kez de mé -
nye zé se ese tén az el já rás jog erõs be fe je zé sét kö ve tõ 15 na -
pon be lül kell be nyúj ta ni; e ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén
iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz tésének nincs he lye. Az adó ha -
tó ság az en ge délyt ak kor adja meg, ha meg ál la pít ha tó,
hogy az a) és b) pont ban fog lal tak el há rít ha tat lan kül sõ ok
 miatt kö vet kez tek be, vagy ha az adó zó a ne ga tív adó alap
el ke rü lé se, mér sék lé se ér de ké ben úgy járt el, ahogy az az
adott hely zet ben tõle el vár ha tó. Ha az adó ha tó ság a ké rel -
met az el já rás ra elõ írt ha tár idõn be lül nem uta sít ja el, a ké -
re lem nek helyt adó ha tá ro zat hoz fû zõ dõ jog kö vet kez mé -
nye ket kell al kal maz ni.”

42.  § (1) A Tao. 18.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ ren -
del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben a kap csolt vál lal ko zá sok egy más kö zöt ti
szer zõ dé sük ben, meg ál la po dá suk ban (ál ta lá nos for gal mi
adó nél kül szá mít va) ma ga sabb vagy ala cso nyabb el len ér -
té ket al kal maz nak an nál, mint ami lyen el len ér té ket füg get -
len fe lek össze ha son lít ha tó kö rül mé nyek ese tén egy más
kö zött ér vé nye sí te nek vagy ér vé nye sí te né nek (a továb -
biak ban: szo ká sos pi a ci ár), a szo ká sos pi a ci ár és az al kal -
ma zott el len ér ték alap ján szá mí tott kü lön bö zet nek meg fe -
le lõ összeg gel az adó zó – az e tör vény ben elõ írt más, az
adó zás elõt ti ered ményt nö ve lõ vagy csök ken tõ jog cí mek -
tõl füg get le nül – adó zás elõt ti ered mé nyét”

(2) A Tao. 18.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az adó év utol só nap ján kis vál lal ko zás nak nem mi -
nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság, egye sü lés, eu ró pai rész vény tár -
sa ság, szö vet ke zet, eu ró pai szö vet ke zet és kül föl di vál lal -
ko zó (ki vé ve a köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú non -
pro fit gaz da sá gi tár sa sá got, és azt az adó zót, amely ben az
ál lam ren del ke zik köz vet le nül vagy köz vet ve több sé gi be -
fo lyás sal), a be val lás be nyúj tá sá ig kö te les az e tör vény fel -
ha tal ma zá sa alap ján ki adott mi nisz te ri ren de let elõ írásai
sze rint rög zí te ni a szo ká sos pi a ci árat, az an nak meg ha tá -
ro zá sá nál ál ta la al kal ma zott mód szert, va la mint az azt alá -
tá masz tó té nye ket és kö rül mé nye ket.

(6) A tõ két be fo ga dó, a va gyont ki adó adó zó nak, to váb -
bá a tag nak (rész vé nyes nek) az (1)–(5) be kez dés elõ -
írásait, a jegy zett tõke nem pénz be li hoz zá já ru lás sal tör té -
nõ eme lé se, a jegy zett tõke tõ ke ki vo nás sal tör té nõ le szál lí -
tá sa  miatt, to váb bá a jog utód nél kü li meg szû nés kor a nem
pénz ben tör té nõ va gyon ki adás ra, va la mint az osz ta lék
nem pénz be li va gyo ni ér té kû jut ta tás ként tör té nõ tel je sí té -
sé re is al kal maz nia kell, ha a több sé gi be fo lyás sal ren del -
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ke zõ tag (rész vé nyes) tel je sí ti a nem pénz be li hoz zá já ru -
lást, il let ve ré sze se dik a va gyon ból.”

43.  § A Tao. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § (1) A tár sa sá gi adó a po zi tív adó alap 16 szá za lé ka.
(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en a (3) be -

kez dés ben fog lal tak tel je sí té se ese tén a tár sa sá gi adó mér -
té ke a po zi tív adó alap 50 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó
össze gé ig 10 szá za lék, az e fe let ti összeg re 16 szá za lék.

(3) A 10 szá za lé kos adó kul csot az adó zó ak kor al kal -
maz hat ja, ha

a) nem vesz igény be az adó év ben e tör vény alap ján
adó ked vez ményt, és

b) az adó év ben leg alább egy fõ a fog lal koz ta tot ta i nak
át la gos ál lo má nyi lét szá ma, és

c) adó alap ja az adó év ben és az azt meg elõ zõ adó év -
ben – a (8) be kez dés ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – leg -
alább a jö ve de lem- (nye re ség-) mi ni mum össze gé vel
egye zik meg, ki vé ve, ha az adó zó a 6.  § (6) be kez dé sé nek
ha tá lya alá tar to zik, és

d) az adó év ben meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok
kö ve tel mé nyé nek, és

e) az adó év ben leg alább az adó év elsõ nap ján ér vé nyes
mi ni mál bér két sze re sé nek – ha az adó zó szék he lye a te rü -
let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek jegy zé ké rõl
 szóló kor mány ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti kis tér -
ség, il let ve 5. szá mú mel lék le te sze rin ti te le pü lés va la me -
lyi ké ben van, ak kor a mi ni mál bér – adó év re éve sí tett
össze ge és a fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá ma
szor za tá nak meg fe le lõ összeg re val lott be nyug díj- és
egész ség biz to sí tá si já ru lé kot.

(4) Az adó alap 50 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó ré szé -
nek, il let ve, ha az adó alap nem éri el az 50 mil lió fo rin tot,
ak kor az adó alap nak a 6 szá za lé ka az ál la mi tá mo ga tá sok -
ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban

a) az el sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lést is vég zõ adó -
zó nál az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da -
sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al kal -
ma zá sá ról  szóló 1857/2006/EK ren de let 4. cik ké ben fog -
lalt – az adó év ben igény be vett – tá mo ga tás nak mi nõ sül,
ha az (5) be kez dés sze rint le kö tött tar ta lé kot ki zá ró lag be -
ru há zás ra, vagy be ru há zás cél já ra fel vett hi tel tör lesz té sé re 
hasz nál ja fel;

b) más adó zó nál cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga -
tás nak mi nõ sül, vagy ha az adó zó az (5) be kez dés ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ le kö tött tar ta lé kot ki zá ró lag be ru há -
zás ra, vagy be ru há zás cél já ra fel vett hi tel tör lesz té sé re
hasz nál ja fel, ak kor – vá lasz tá sa sze rint – a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra vo nat ko zó
bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak sze rin ti tá mo ga tás nak te -
kin ten dõ.

(5) A (4) be kez dés al kal ma zá sa ese tén az adó zó az adó -
alap 50 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó ré szé nek – ha az

adó alap nem éri el az 50 mil lió fo rin tot, ak kor az adó -
alap – 6 szá za lé ká nak meg fe le lõ össze get az adó év utol só
nap ján – az ered mény tar ta lék ból tör té nõ át ve ze tés sel – le -
kö tött tar ta lék ként kö te les ki mu tat ni, és azt a le kö té se adó -
évét kö ve tõ négy adó év ben

a) meg valósított be ru há zás – ide nem ért ve a (6) be kez -
dés ben fel so rolt be ru há zást – be ke rü lé si ér té ké nek meg -
fele lõen, és/vagy

b) a 7.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint ko ráb ban
mun ka nél kü li sze mély, il let ve a leg alább 50 szá za lék ban
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló vagy a
22/B.  § (11) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak nak meg -
fe le lõ pá lya kez dõ fog lal koz ta tá sá ra te kin tet tel el szá molt
sze mé lyi jel le gû ki fi ze tés re, fel té ve, hogy az em lí tet tek
fog lal koz ta tá sa 2007. de cem ber 31-ét köve tõen kez dõ dött, 
és/vagy

c) a pénz ügyi in téz ménnyel kö tött hi tel szer zõ dés alap -
ján (ide ért ve a pénz ügyi lí zin get is) fenn ál ló kö te le zett ség
csök ken té sé re old hat ja fel, ki vé ve, ha a fel ol dást – ide ért ve 
azt is, ha a fel ol dás nem a (4) be kez dés sze rin ti el szá mo lás -
nak meg fele lõen tör tént – kö ve tõ 30 na pon be lül meg fi ze ti
a fel ol dott résszel azo nos össze gû adót. Az adó zó meg fi ze -
ti to váb bá a le kö tött tar ta lék nak a le kö tés adó évét kö ve tõ
ne gye dik adó év utol só nap já ig fel nem hasz nált ré szé vel
azo nos össze gû adót, a le kö tés adó évét kö ve tõ ne gye dik
adó évet kö ve tõ adó év elsõ hó nap ja utol só nap já ig, il let ve a 
jog utód nél kü li meg szû né se nap já ig fel nem hasz nált ré -
szé vel azo nos össze gû adót, a jog utód nél kü li meg szû né se
nap ját kö ve tõ 30 na pon be lül. Az adót ké se del mi pót lék kal 
nö vel ten kell meg fi zet ni. A ké se del mi pót lé kot a 10 szá za -
lé kos adó kulcs ér vé nye sí té sét tar tal ma zó adó be val lás be -
nyúj tá sa ese dé kes sé gé nek nap ját kö ve tõ nap tól a fel ol dás
nap já ig, il let ve a fel hasz ná lás ra ren del ke zés re álló idõ pon -
tig kell fel szá mí ta ni és az adó val együtt a meg fi ze tés ese -
dé kes sé gét kö ve tõ elsõ tár sa sá gi adó-be val lás ban kell be -
val la ni.

(6) Az adó zó az (5) be kez dés alap ján le kö tött tar ta lé kot
nem hasz nál hat ja fel a fej lesz té si tar ta lék ter hé re el szá molt 
be ru há zás ra, to váb bá a nem pénz be li va gyo ni hoz zá já ru -
lás ként, a té rí tés nél kül át vett esz köz cí men, va la mint az
olyan tár gyi esz köz zel kap cso lat ban el szá molt be ru há zás -
ra, amely tár gyi esz köz re nem szá mol ha tó el vagy nem
sza bad el szá mol ni terv sze rin ti ér ték csök ke nést, ki vé ve a
fej lesz té si tar ta lék ter hé re el nem szá molt mû em lék, il let ve 
a he lyi egye di vé de lem alatt álló épü le tet, épít ményt.

(7) A (2)–(5) be kez dés al kal ma zá sa ese tén
a) a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás össze ge

az adó év ben ilyen jog cí men adó zás elõt ti ered mény csök -
ken tés ként ér vé nye sí tett összes ked vez mény együt tes
össze gé re a (2) be kez dés sze rin ti adó mér ték kel szá mí tott
ér ték kel egyen lõ,

b) a fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá mát azon 
sze mé lyek nél kül kell figye lembe ven ni, akik nek a jö ve -
del me alap ján ki zá ró lag egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék 
kö te le zett ség áll fenn.
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(8) A (3) be kez dés c) pont já ban fog lal tak al kal ma zá sa -
kor a jog elõd nél kül ala kult adó zó az elsõ adó éve (ha az
elõ tár sa ság idõ sza ka ön ál ló adó év, ak kor ide ért ve az azt
kö ve tõ adó évet is), a jog utód adó zó az át ala ku lás évé ben
kez dõ dõ adó évé ben a jog elõd – át ala ku lás nap ját meg elõ -
zõ en le zárt – adó éve [az át ala ku lás for má já tól füg gõ en az -
zal egye zõ, össze sí tett, il let ve a vég le ges va gyon mér -
leg(ek) alap ján meg osz tott] adó alap ját ve szi figye lembe,
az zal, hogy e ren del ke zés al kal ma zá sá ban be ol va dás kor az 
át ve võ adó zó jog elõd nek is mi nõ sül.”

44.  § (1) A Tao. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adó zó a 4.  § 36. pont ja sze rin ti, ré szé re ki adott
tá mo ga tá si iga zo lás ban sze rep lõ össze gig – dön té se sze -
rint – a tá mo ga tás jut ta tá sá nak adó éve és az azt kö ve tõ há -
rom adó év adó já ból adó ked vez ményt ve het igény be, füg -
get le nül at tól, hogy e tá mo ga tás sal nem nö ve li adó zás elõt -
ti ered mé nyét az adó alap meg ál la pí tá sa kor.”

(2) A Tao. 22.  §-ának (9)–(10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az adó zó az adó év ben az alap ku ta tás, az al kal ma -
zott ku ta tás vagy a kí sér le ti fej lesz tés köz vet len költ sé gei
kö zött, to váb bá a szoft ver fej lesz tõ al kal ma zá sá ra te kin tet -
tel el szá molt bér költ ség 10 szá za lé ká nak meg fe le lõ össze -
gû adó ked vez ményt ve het igény be, ame lyet az adó év ben
és az azt kö ve tõ há rom adó év ben, egyen lõ rész le tek ben ér -
vé nye sít het, az zal, hogy a meg elõ zõ adó év(ek)ben – adó
hi á nyá ban – nem ér vé nye sí tett adó ked vez mény az em lí tett 
idõ sza kon be lül igény be ve he tõ. Az adó ked vez mény
igény be vé te le füg get len at tól, hogy az adó zó az alap ku ta -
tás, az al kal ma zott ku ta tás vagy a kí sér le ti fej lesz tés köz -
vet len költ sé ge i vel csök ken tet te adó zás elõt ti ered mé nyét
az adó alap meg ál la pí tá sa kor.

(10) Az adó év utol só nap ján kis- és kö zép vál lal ko zás -
nak mi nõ sü lõ adó zó – a (9) be kez dés ben fog lalt adó ked -
vez mény mel lett – a szoft ver fej lesz tõ al kal ma zá sá ra te kin -
tet tel el szá molt bér költ ség 15 szá za lé ká nak meg fe le lõ
össze gû adó ked vez ményt ve het igény be az adó év ben és az 
azt kö ve tõ há rom adó év ben, egyen lõ rész le tek ben, az zal,
hogy a meg elõ zõ adó év(ek)ben – adó hi á nyá ban – nem ér -
vé nye sí tett adó ked vez mény az em lí tett idõ sza kon be lül
igény be ve he tõ. Az adó ked vez mény az ál la mi tá mo ga tá -
sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban az adó év -
ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás -
nak mi nõ sül. Az adó ked vez mény igény be vé te le füg get len
at tól, hogy az adó zó az alap ku ta tás, az al kal ma zott ku ta tás
vagy a kí sér le ti fej lesz tés köz vet len költ sé ge i vel csök ken -
tet te adó zás elõt ti ered mé nyét az adó alap megállapítá -
sakor.”

45.  § A Tao. 22/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az e § alap ján igény be vett adó ked vez mény adó -
éven ként nem ha lad hat ja meg a 6 mil lió fo rin tot. Az adó zó
ál tal igény be vett adó ked vez mény össze ge az ál la mi tá mo -

ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban, ha a
be ru há zás el sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lést szol gál, az
EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé -
kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok -
nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al kal ma zá sá ról
 szóló 1857/2006/EK ren de let 4. cik ké ben fog lalt ve he tõ
igény be, min den más eset ben az adó zó vá lasz tá sa sze rint

a) az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül, vagy

b) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak sze -
rin ti tá mo ga tás nak te kin ten dõ.”

46.  § (1) A Tao. 22/B.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:

(Az adó zó adó ked vez ményt ve het igény be)

„f) a je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû, az
alap ku ta tást, az al kal ma zott ku ta tást vagy a kí sér le ti fej -
lesz tést szol gá ló be ru há zás,”

„i) a jegy zett tõ ké jé nek fel eme lé se ke re té ben ki bo csá -
tott rész vé nyek nek (vagy egy ré szé nek) a tõ ke pi ac ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyo zott pi ac ra
(a továb biak ban: sza bá lyo zott piac) tör té nõ be ve ze té sé nek 
a nap ját (az elsõ ke res ke dé si na pot) köve tõen, de leg ké -
sõbb az e na pot kö ve tõ har ma dik év utol só nap já ig meg -
kez dett, je len ér té ken leg alább 100 mil lió fo rint ér té kû be -
ru há zás”

(üzem be he lye zé se és a kor mány ren de let ben fog lal tak sze -
rin ti üze mel te té se ese tén, fel té ve, hogy a be ru há zás új lé te -
sít mény lét re ho za ta lát, meg lé võ lé te sít mény bõ ví té sét
vagy – az alap ku ta tást, al kal ma zott ku ta tást vagy kí sér le ti
fej lesz tést szol gá ló be ru há zást ki vé ve – az elõ ál lí tott ter -
mék, a nyúj tott szol gál ta tás, il let ve a ter me lé si, szol gál ta -
tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nye zi.)

(2) A Tao. 22/B.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (13)–(17) be kez dé sek szá -
mo zá sa (14)–(18) be kez dés re vál to zik:

„(13) Az (1) be kez dés i) pont ja sze rin ti be ru há zás nál az
adó ked vez mény igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le, hogy

a) a rész vé nyek nek a sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve -
ze té sé tõl a be ru há zás meg kez dé sé nek évét kö ve tõ ötö dik
adó év vé gé ig a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vé nyek
együt tes név ér té ke fo lya ma to san el éri az adó zó jegy zett
tõ ké jé nek leg alább 50 szá za lé kát, és eb ben az idõ szak ban
az adó zó nem ala kul át;

b) az adó zó jegy zett tõ ké jét meg tes te sí tõ rész vé nyek
sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té se elsõ íz ben az
a) pont nak meg fe le lõ be ve ze tés sel  valósul meg;

c) az adó zó ál tal a jegy zett tõke fel eme lé se ke re té ben
ki bo csá tott és a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vé nyek
együt tes ki bo csá tá si ér té ke az – adó ked vez mény irán ti ké -
re lem ben, be je len tés ben sze rep lõ – el szá mol ha tó költ ség
fo lyó áron szá mí tott össze gé nek leg alább az 50 szá za lé kát
el éri;
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d) a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vé nyek te kin te -
té ben a ké re lem, a be je len tés be nyúj tá sa kor az adó zó nak
leg alább 25 rész vé nye se van, vagy a sza bá lyo zott pi ac ra
be ve ze tett rész vé nyek leg alább 25 szá za lé kát meg ha la dó
rész vé nyek olyan rész vé nye sek tu laj do ná ban van nak,
akik nek (ame lyek nek) egyi ke sem ren del ke zik a sza bá lyo -
zott pi ac ra be ve ze tett rész vé nyek név ér té ké nek 5 szá za lé -
kát el érõ ré sze se dés sel.”

47.  § A Tao. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sa sá gi adó mér té ké ig ve he ti igény be az adó -
ked vez ményt a 21.  § (7), (10)–(11) be kez dé se, a 22.  §
(6)–(7) be kez dé se, a 22/B.  § 2003. év ben ha tá lyos ren del -
ke zé se és a 29.  § (5) be kez dés d) pont ja alap ján az adó év -
ben 100 szá za lé kos adó ked vez mény re jo go sult adó zó, va -
la mint az az adó zó, amely a 29.  § (5) be kez dés b) pont ja
alap ján jo go sult adó ked vez mény re.”

48.  § A Tao. 28.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2) és (3) be kez dés al kal ma zá sa kor a kül föld rõl
szár ma zó jö ve del met e tör vény ren del ke zé sei sze rint kell
meg ál la pí ta ni. En nek so rán a kül föld rõl szár ma zó jö ve de -
lem meg ál la pí tá sá nál kell figye lembe ven ni az e be vé tel
meg szer zé sé hez köz vet le nül hoz zá ren del he tõ költ sé ge ket, 
rá for dí tá so kat, adó zás elõt ti ered ményt mó do sí tó té te le ket. 
A kül föld rõl szár ma zó ár be vé tel és be vé tel össze gé nek az
összes ár be vé tel és be vé tel össze gé hez vi szo nyí tott ará -
nyá ban kell meg osz ta ni a kül föld rõl szár ma zó jö ve de lem
meg szer zé sé hez köz vet le nül hoz zá nem ren del he tõ – de
nem a ki zá ró lag bel föld rõl szár ma zó jö ve de lem hez fel me -
rült – költ sé ge ket, rá for dí tá so kat, adó zás elõt ti ered ményt
nö ve lõ, csök ken tõ té te le ket.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti össze get a jö ve de lem jog cí -
me sze rint és for rás ál la mon ként kü lön-kü lön kell meg ha -
tá roz ni. Az egyes jö ve del mek alap ján le vont adó nem ha -
lad hat ja meg a kül föl dön fi ze tett (fi ze ten dõ), il let ve a nem -
zet kö zi szer zõ dés alap ján kül föl dön ér vé nye sít he tõ adó
kö zül a ki sebb össze get, nem zet kö zi szer zõ dés hi á nyá ban
a jö ve de lem re kül föl dön meg fi ze tett (fi ze ten dõ) adó rá for -
dí tás ként el szá molt össze gé nek 90 szá za lé kát, de min den
eset ben leg fel jebb az adott jö ve de lem re az át la gos adó -
kulcs sze rint ki szá mí tott adót. Az át la gos adó kulcs az adó -
ked vez mé nyek kel csök ken tett tár sa sá gi adó, oszt va az
adó alap pal; e há nya dost két ti ze des re ke re kít ve kell meg -
ha tá roz ni.”

49.  § (1) A Tao. 31.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

(Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak tör té nõ
meg fe le lést szol gál ja:)

„g) a Ta nács 2006/98/EK irány el ve (2006. no vem -
ber 20.) az adó zás te rü le tén el fo ga dott egyes irány el vek -
nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ 
ki iga zí tá sá ról.”

(2) A Tao. 31.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg: Irány mu -
ta tás a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó nem ze ti re -
gi o ná lis tá mo ga tá sok ról (2006/C 54/08), va la mint az
N 651/2006 szá mú Ál la mi Tá mo ga tás – Ma gyar or szág.”

(3) A Tao. 31.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Ez a tör vény az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a 
me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és
kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör -
té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (HL L 358., 2006. 12. 16., 3. o.) ha tá lya alá tar to -
zó tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.”

50.  § A Tao. 1. szá mú mel lék le te e tör vény 3. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

III. Fejezet

Az egyszerûsített vállalkozói adóról  szóló
 2002. évi XLIII. tör vény módosítása

51.  § (1) Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló
2002. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Eva tv.)
3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az adó ala nyi ság nem szû nik meg, ha az egyé ni vál -
lal ko zó nak mi nõ sü lõ ma gán sze mély adó alany te vé keny -
sé gét cse lek võ ké pes sé gé nek el vesz té sét köve tõen a ne vé -
ben és ja vá ra tör vényes kép vi se lõ je foly tat ja. Az egyé ni
vál lal ko zó nak mi nõ sü lõ ma gán sze mély adó alany te vé -
keny sé gét ha lá la után öz ve gye vagy örö kö se foly tat hat ja,
fel té ve, hogy az öz vegy vagy az örö kös e szán dé kát az
adó alany ha lá la nap ját kö ve tõ 90 na pon be lül be je len ti az
adó ha tó ság nak. Az öz vegy vagy az örö kös e be je len tés sel
egy ide jû leg vá laszt hat ja az e tör vény sze rin ti adó a la nyi sá -
got vagy a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben az
egyé ni vál lal ko zó ra elõ írt adó zá si mó dot. Az adó ala nyi ság 
be je len té se jog sze rû sé gé nek nem fel té te le a 2.  § (3) be kez -
dé sé nek a) és e) pont já ban, va la mint a 2.  § (4) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lal tak nak  való meg fe le lés, de a be je -
len tés re egye bek ben az e tör vény sze rin ti be je len tés re
irány adó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni. Ha a sze mé lyi
jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó egyé ni
vál lal ko zó öz vegy vagy örö kös nem az e tör vény sze rin ti
adó a la nyi sá got vá laszt ja, ak kor

a) ér te lem sze rû en al kal maz za az egyé ni vál lal ko zó nak
mi nõ sü lõ el hunyt ma gán sze mély adó ala nyi sá gá nak (te vé -
keny ség meg szün te té se nél kü li) meg szû né sé re e tör vény -
ben elõ írt ren del ke zé se ket,
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b) az el hunyt adó alany adó kö te le zett sé gét az adó ha tó -
ság a te vé keny ség meg szün te té sé re irány adó ren del ke zé -
sek fi gyel men kí vül ha gyá sá val ál la pít ja meg.”

(2) Az Eva tv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Ha az egyé ni vál lal ko zó adó ala nyi sá ga az (1) be -
kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból szû nik meg, a
meg szû nést köve tõen meg szer zett be vé tel, il let ve a meg -
szû nést köve tõen ki fi ze tett költ ség alap ján a be vé tel meg -
szer zé se, a költ ség ki adá sa évé ben a ma gán sze mély nek a
sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ön ál ló te vé keny -
ség bõl szár ma zó jö ve de lem re vo nat ko zó elõ írásai alap ján
ke let ke zik adó kö te le zett sé ge, fi gyel men kí vül hagy va a
7.  § (7) be kez dé sé nek ren del ke zé sét.”

52.  § Az Eva tv. 6.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Utal vány ese té ben be vé tel az az összeg, amely ér -
ték ben az utal vány ter mék re, szol gál ta tás ra cse rél he tõ,
ille tõ leg kö te le zett ség csök ken té sé re fel hasz nál ha tó.”

53.  § Az Eva tv. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A jogi sze mély, a jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá -
gi tár sa ság a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
tör vénynek a jog utód nél kü li meg szû nés re irány adó ren -
del ke zé se it al kal maz za, ha az adó év ben be je len ti, hogy a
kö vet ke zõ adó év ben adó kö te le zett sé ge it e tör vény ren del -
ke zé sei sze rint tel je sí ti. Az adó zó azon ban – vá lasz tá sa
sze rint – nem al kal maz za a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék -
adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban:
Tao.) 16.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal ta kat, ha 
az adó ala nyi sá ga idõ sza ka alatt a Tao. 7.  § (15) be kez dé se
meg fe le lõ al kal ma zá sá val nem ter hel né adó fi ze té si kö te le -
zett ség, va la mint a 16.  § (1) be kez dé se c) pontjá nak cf),
ch) al pont já ban fog lal ta kat, ha adó ala nyi sá ga idõ sza ka
alatt a 8.  § (1) be kez dé se u) és v) pont jai ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ al kal ma zá sá val nem ter hel né az adó zás elõt ti
ered mény nö ve lé sé nek kö te le zett sé ge. Az az adó zó, aki
e be kez dés sze rin ti le he tõ ség gel élt, de a fel té te lek nek nem 
fe lel meg, a tár sa sá gi adót az adó kö te le zett ség kelet -
kezését ki vál tó ese ményt kö ve tõ elsõ eva be val lá sá ban
vall ja be.”

IV. Fejezet

Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról  szóló
2005. évi CXX. tör vény módosítása

54.  § (1) Az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru -
lás ról  szóló 2005. évi CXX. tör vény (a továb biak ban:
Ekho tv.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge és
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ek ho val tel je sít he tõ a köz ter hek meg fi ze té se, ha a
ma gán sze mély – ide ért ve az EGT-ál lam olyan pol gá rát is,

aki a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen be -
lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal ko zók ra és csa -
lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló 1408/71/EGK
ren de let alap ján nem tar to zik a ma gyar tár sa da lom biz to sí -
tá si jog sza bá lyok ha tá lya alá, de biz to sí tott sze mély va la -
mely EGT-ál lam ban és ren del ke zik az ille té kes ha tó ság
erre vo nat ko zó iga zo lá sá val (a továb biak ban: EGT-ál lam -
ban biz to sí tott sze mély) –

a) az adó év ben bár mely te vé keny ség gel össze füg gés -
ben

aa) mun ka vi szony ból szár ma zó,
ab) egyé ni vál lal ko zó ként vál lal ko zói ki vét cí mén,
ac) tár sas vál lal ko zás tag ja ként sze mé lyes köz re mû kö -

dés el len ér té ke cí mén,
ad) vál lal ko zá si, meg bí zá si szer zõ dés alap ján a sze mé -

lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény (a továb biak ban:
Szja tv.) sze rint egyé ni vál lal ko zó nak nem mi nõ sü lõ ma -
gán sze mély ként
olyan jö ve del met sze rez, amely után a köz te her vi se lé si kö -
te le zett sé gek (EGT-ál lam ban biz to sí tott sze mély ese té ben
a sze mé lyi jö ve de lem adó fi ze té si kö te le zett ség) tel je sí té se
az ál ta lá nos szabályok szerint történik, vagy”

(2) Az Ekho tv. 3.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a ma gán sze mély iga zol ja, hogy az (1) be kez dés
a) pont já ban em lí tett cí men az adott hó nap ban leg alább a
havi mi ni mál bér nek meg fe le lõ olyan jö ve del met szer zett,
amely után a köz te her vi se lé si kö te le zett ség tel je sí té se az
ál ta lá nos sza bá lyok sze rint tör té nik.”

55.  § (1) Az Ekho tv. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ma gán sze mély az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ek ho a lap össze gé bõl 15 szá za lék ek hot fi zet; ha azon -
ban a ma gán sze mély a ki fi ze tést meg elõ zõ en nyi lat ko zik
ar ról, hogy nyug dí jas, vagy az adó év ben – min den más já -
ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del mét, va la mint min den olyan
 ekhoalapot ké pe zõ be vé te lét, amely után 15 szá za lék mér -
té kû ek hot fi ze tett figye lembe véve – a nyug díj já ru lé kot
(ma gán-nyug díj pénz tá ri tag dí jat) a tár sa da lom biz to sí tás
el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint
e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör -
vény (a továb biak ban: Tbj.) elõ írása sze rint a já ru lék fi ze -
tés fel sõ ha tá rá ig meg fi zet te, az ekho mér té ke 11,1 szá za -
lék. Ha a ma gán sze mély az adott ki fi ze tés sel lépi át a já ru -
lék fi ze tés fel sõ ha tá rát, a nyi lat ko zat ban a ma gán sze mély
meg je löl he ti az ek ho a lap nak a já ru lék fi ze tés fel sõ ha tá ra
el éré sé hez szük sé ges ré szét, eb ben az eset ben az ek ho a lap
fenn ma ra dó ré szé re al kal maz ha tó a 11,1 szá za lé kos ek ho -
mér ték. Szin tén 11,1 szá za lék az ekho mér té ke az ekho -
alap azon ré sze után, amely meg ha lad ja az adott jog vi -
szony ban a Tbj. sze rint biz to sí tá si kö te le zett ség idõ tar ta -
ma ként figye lembe ve he tõ na pok és a ki fi ze tés nap ján
 érvényes já ru lék fi ze té si fel sõ ha tár napi össze gé nek szor -
za tát.”
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(2) Az Ekho tv. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ki fi ze tõ a ma gán sze mélyt ter he lõ ek hot le vo nás -
sal ál la pít ja meg, ide ért ve azt az ese tet is, ha a ki fi ze tést
szám la alap ján – akár egyé ni vál lal ko zó nak, akár más ma -
gán sze mély nek – tel je sí ti, ki vé ve, ha a ma gán sze mély az
5.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot tesz.”

(3) Az Ekho tv. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az (1)–(4) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en az
EGT-ál lam ban biz to sí tott sze mély ese té ben a ki fi ze tõ
 ekhot nem fi zet, a ma gán sze mély nek jut ta tott ekho ala pul
szol gá ló be vé tel bõl 9,5 szá za lék ek hot ál la pít meg és
 von le.”

56.  § Az Ekho tv. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ma gán sze mély az olyan te vé keny sé gét, amely
alap ján a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti fog lal ko zá sú nak mi -
nõ sül, vál lal ko zá si szer zõ dés vagy ese ti meg bí zá si szer zõ -
dés alap ján vég zi, az ekho vá lasz tá sá ról az õt meg il le tõ be -
vé tel ki fi ze té se elõtt nyi lat ko zik, ek kor nyi lat koz hat ar ról
is, hogy a ki fi ze tõt és az õt ter he lõ ekho meg ál la pí tá sát, be -
val lá sát és meg fi ze té sét át vál lal ja a ki fi ze tõ tõl.”

57.  § Az Ekho tv. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„9.  § (1) A 4.  § (2) be kez dé se sze rin ti, a ma gán sze mélyt
ter he lõ ek ho ból az ek ho a lap

a) 1,6 szá za lé ka ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já -
ru lék nak,

b) 9,5 szá za lé ka sze mé lyi jö ve de lem adó nak,
c) 3,9 szá za lé ka – ki vé ve, ha a ma gán sze mély nyug dí -

jas, vagy az adó év ben a nyug díj já ru lé kot a já ru lék fi ze tés
fel sõ ha tá rá ig meg fi zet te – nyug díj já ru lék nak; ma -
gánnyug díj pénz tár-tag ma gán sze mély ese té ben az ekho -
alap 0,1 szá za lé ka nyug díj já ru lék nak, az ek ho a lap 3,8 szá -
za lé ka ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj nak
mi nõ sül.

(2) A 4.  § (3) be kez dé se sze rint a ki fi ze tõt ter he lõ ekho -
ból az ek ho a lap

a) 3,3 szá za lé ka egész ség biz to sí tá si já ru lék nak,
b) 16,7 szá za lé ka nyug díj biz to sí tá si já ru lék nak

mi nõ sül.”

58.  § Az Ekho tv. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„11.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság a ma gán sze mélyt ter he -
lõ 11,1 szá za lé kos mér ték kel le vont ekho meg fi ze tett
össze gé bõl 85,6 szá za lé kot sze mé lyi jö ve de lem adó ként
tart nyil ván, 14,4 szá za lé kot ter mé szet be ni egész ség biz to -
sí tá si já ru lék ként az Egész ség biz to sí tá si Alap nak utal át.
Az EGT-ál lam ban biz to sí tott sze mélyt ter he lõ 9,5 szá za lé -
kos mér ték kel le vont ek hot sze mé lyi jö ve de lem adó ként
tart ja nyil ván. A ma gán sze mélyt ter he lõ 15 szá za lé kos

mér ték kel le vont ekho meg fi ze tett össze gé bõl az ál la mi
adó ha tó ság

a) 63,3 szá za lé kot sze mé lyi jö ve de lem adó ként tart
nyil ván, 26 szá za lé kot a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak,
10,7 szá za lé kot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak utal át,

b) a ma gán sze mély ma gánnyug díj pénz tá ri tag sá ga ese -
tén 63,3 szá za lé kot sze mé lyi jö ve de lem adó ként tart nyil -
ván, 10,7 szá za lé kot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak,
0,7 szá za lé kot a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak, 25,3 szá za lé -
kot a ma gán sze mély ma gánnyug díj pénz tá rá nak utal át.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság a ki fi ze tõt ter he lõ, meg fi ze tett
ekho össze gé bõl

a) 84 szá za lék nyug díj biz to sí tá si já ru lé kot a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap nak,

b) 16 szá za lék egész ség biz to sí tá si já ru lé kot az Egész -
ség biz to sí tá si Alap nak
utal át.

(3) Az ál la mi adó ha tó ság a kü lön adó meg fi ze tett össze -
gé bõl

a) 84 szá za lé kot a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak,
b) 16 szá za lé kot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak

utal át.”

59.  § (1) Az Ekho tv. 13.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet -
ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat ese tén a ki fi -
ze tõ az adó évet kö ve tõ ja nu ár 31-ig a ma gán sze mély adó -
azo no sí tó je lé nek fel tün te té sé vel ada tot szol gál tat az adó -
ha tó ság hoz a ma gán sze mély ré szé re az adó év ben jut ta tott
ek ho a la pot ké pe zõ be vé tel rõl.”

(2) Az Ekho tv. 13.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat ese tén a ma -
gán sze mély az ál ta la meg ál la pí tott ek hot ne gyed éven te, a
ne gye dé vet kö ve tõ hó 12. nap já ig fi ze ti meg, az e nyi lat ko -
zat sze rin ti ekho alap ját és fi ze ten dõ össze gét – a ki fi ze tõ -
tõl át vál lalt és a ma gán sze mélyt ter he lõ össze gek sze rint
kü lön – ne gyed éves bon tás ban a ne gyed év utol só hó nap já -
nak kö te le zett sé ge ként az éves sze mé lyi jö ve de lem adó be -
val lá sá ban vall ja be.”

(3) Az Ekho tv. 13.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Az EGT-ál lam ban biz to sí tott sze mély ese té ben a
12.  §, va la mint e § (7) be kez dé sé nek ren del ke zé se nem al -
kal maz ha tó.”

V. Fejezet

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról
és járadékról  szóló 2006. évi LIX. tör vény módosítása

60.  § Az ál lam ház tar tás egyen sú lyát ja ví tó kü lön adó ról
és já ra dék ról  szóló 2006. évi LIX. tör vény (a továb biak -
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ban: Kjtv.) 2.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé get nem foly ta tó
ma gán sze mély nek a kü lön adót az össze vont adó alap nak a
já ru lék fi ze tés fel sõ ha tá rát meg ha la dó ré sze (kü lön -
adó-alap) után kell meg fi zet nie. Ezt a ren del ke zést kell al -
kal maz nia az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó (eva)-alany
egyé ni vál lal ko zó nak is az eva-alap ba nem tar to zó, a sze -
mé lyi jö ve de lem adó be val lá sá ban be val lott össze vont
adó alap nak a já ru lék fi ze tés fel sõ ha tá rát meg ha la dó ré sze
(kü lön adó-alap) után.

(2) Az egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé get vagy azt is
foly ta tó – az (1) be kez dés ben nem em lí tett – ma gán sze -
mély a kü lön adót

a) az össze vont adó alap nak a já ru lék fi ze tés fel sõ ha tá -
rát meg ha la dó ré sze, és

b) vál lal ko zói jö ve de lem adó zás ese tén a ka pott tá mo -
ga tás (ide ért ve kü lö nö sen az egy sé ges te rü let ala pú tá mo -
ga tást is) nél kül szá mí tott vál lal ko zói be vé te lek össze gé -
bõl a vál lal ko zói költ sé ge ket meg ha la dó rész, áta lány adó -
zás ese tén az áta lány adó-alap
együt tes össze ge (kü lön adó-alap) után fi ze ti.”

61.  § A Kjtv. 3.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ i) és
j) pont tal egé szül ki:

(Nö ve lõ té te lek:)
„i) a fo rint ról de vi zá ra, de vi zá ról fo rint ra vagy de vi zá -

ról más de vi zá ra  való át té rés so rán a tõ ke tar ta lék nö ve lé se -
ként el szá molt át szá mí tá si kü lön bö ze tek össze ge az át té -
rést kö ve tõ adó év ben,

j) az adó el len õr zés, ön el len õr zés so rán meg ál la pí tott,
adó évi költ ség ként, rá for dí tás ként vagy adó évi net tó ár be -
vé tel, be vé tel, ak ti vált sa ját tel je sít mény csök ken té se ként
el szá molt összeg,”

62.  § (1) A Kjtv. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Csök ken tõ té te lek:)
„i) a be je len tett ré sze se dés ér té ke sí té sé nek adó évi ár fo -

lyam nye re sé ge, fel té ve, hogy a ré sze se dést a tár sas vál lal -
ko zás (ide ért ve jog elõd jét is) az ér té ke sí té sét meg elõ zõ en
leg alább egy éven át fo lya ma to san bir to kol ta, to váb bá a
be je len tett ré sze se dés re az adó év ben vissza írt ér ték vesz tés 
és a ré sze se dés mér leg for du ló na pi ér té ke lé se kor a de vi za -
ár fo lyam vál to zá sa alap ján el szá molt, nem re a li zált ár fo -
lyam nye re ség,”

(2) A Kjtv. 3.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ k) és
l) pont tal egé szül ki:

(Csök ken tõ té te lek:)
„k) a fo rint ról de vi zá ra, de vi zá ról fo rint ra vagy de vi zá -

ról más de vi zá ra  való át té rés kö vet kez té ben az ered mény -
tar ta lék csök ken té se ként el szá molt át szá mí tá si kü lön bö ze -
tek össze ge az át té rést kö ve tõ adó év ben,

l) az adó el len õr zés, ön el len õr zés so rán meg ál la pí tott,
adó évi be vé tel ként, vagy ak ti vált sa ját tel je sít mény nö ve -

lé se ként vagy adó évi költ ség, rá for dí tás csök ke né se ként
el szá molt összeg,”

(3) A Kjtv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (14)–(15) be kez dés sel
egé szül ki:

„(14) A (10), il let ve (11) be kez dés ben fog lal tak al kal -
ma zá sá nak to váb bi fel té te le, hogy át ala ku lás kor a jog elõd
(ki vá lás ese tén, to váb bá, ha a jog elõd kül föl di vál lal ko zó -
nak nem mi nõ sü lõ kül föl di sze mély, ak kor a jog utód),
ked vez mé nye zett esz köz át ru há zás kor az át adó, (ha az át -
adó kül föl di vál lal ko zó nak nem mi nõ sü lõ kül föl di sze -
mély, ak kor az át ve võ) a vá lasz tá sát az át ala ku lás, il let ve
az esz köz át ru há zás adó évé rõl  szóló be val lá sá ban be je len ti 
az adó ha tó ság nak.

(15) Amennyi ben a tár sas vál lal ko zás kap csolt vál lal ko -
zá sá val a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996.
évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao. tv.) 18.  §-a alá
tar to zó jog ügy le tet köt, úgy a kü lön adó-alap meg ál la pí tás -
kor kö te les az ab ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni.”

63.  § A Kjtv. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4.  § (1) A hi tel in té zet az ál la mi ka mat tá mo ga tás sal, ka -
mat ki egyen lí tés sel köz vet le nül vagy köz ve tet ten érin tett
hi tel ál lo má nya alap ján az adó év ben ka mat és ka mat jel le gû 
be vé tel ként (ide ért ve a kü lön jog sza bály sze rint jel zá -
log-le vél lel fi na na szí ro zott hi te lek ka mat tá mo ga tá sát is)
el szá molt – az ál la mi ka mat tá mo ga tás sal, ka mat ki egyen lí -
tés sel köz vet le nül vagy köz ve tet ten érin tett hi tel ál lo mány
alap ján, kü lön jog sza bály elõ írása sze rint a fi ze tett ka ma -
tok és ka mat jel le gû rá for dí tá sok kö zött el szá molt, a
 Magyar Ál lam mal szem be ni ka mat kü lön bö zet fi ze té si kö -
te le zett ség gel csök ken tett – összeg után 5 szá za lé kos mér -
ték kel já ra dé kot ál la pít meg és fi zet.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a jel zá -
log-hi tel in té zet nél be vé tel ként el szá molt ál la mi ka mat tá -
mo ga tás után a já ra dé kot a fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ hi -
tel in té zet kö te les meg fi zet ni, ha a jel zá log-hi tel in té zet an -
nak össze gé rõl a hi tel in té ze tet írás ban tá jé koz tat ja.

(3) A hi tel in té zet az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség
meg ál la pí tá sá hoz el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet.

(4) A hi tel in té zet a já ra dék elõ le get ne gyed éven te, a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 12-éig, az utol só ne gyed évi adó -
elõ le get az adó év utol só hó nap já nak 20. nap já ig fi ze ti meg
az adott ne gyed év ben ka mat és ka mat jel le gû be vé tel
 címén el szá molt összeg után.”

64.  § (1) A Kjtv. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adó év utol só hó nap já nak 20. nap já ig a tár sas
vál lal ko zás nak a kü lön adó-elõ le get a 3.  § sze rint fi ze ten dõ 
vár ha tó kü lön adó össze gé re ki kell egé szí te nie, va la mint a
hi tel in té zet nek a 4.  § sze rin ti já ra dék vár ha tó össze gé nek a
már meg fi ze tett já ra dék elõ leg gel csök ken tett kü lön bö ze -
tét meg kell fi zet nie. E ren del ke zés nem vo nat ko zik arra a
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tár sas vál lal ko zás ra és hi tel in té zet re, amely nek az adó évet
meg elõ zõ adó év ben az éves szin ten szá mí tott ár be vé te le
nem ha lad ta meg az 50 mil lió fo rin tot.”

(2) A Kjtv. 6.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A kül föld rõl szár ma zó jö ve del met e tör vény
3.  §-ának ren del ke zé sei sze rint kell meg ál la pí ta ni. En nek
so rán a kül föld rõl szár ma zó jö ve de lem meg ál la pí tá sá nál
kell figye lembe ven ni az e be vé tel meg szer zé sé hez köz -
vet le nül hoz zá ren del he tõ költ sé ge ket, rá for dí tá so kat, adó -
zás elõt ti ered ményt mó do sí tó té te le ket. A kül föld rõl szár -
ma zó ár be vé tel és be vé tel össze gé nek az összes ár be vé tel
és be vé tel össze gé hez vi szo nyí tott ará nyá ban kell meg osz -
ta ni a kül föld rõl szár ma zó jö ve de lem meg szer zé sé hez
köz vet le nül hoz zá nem ren del he tõ – de nem a ki zá ró lag
bel föld rõl szár ma zó jö ve de lem hez fel me rült – költ sé ge -
ket, rá for dí tá so kat, adó zás elõt ti ered ményt nö ve lõ, csök -
ken tõ té te le ket.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti össze get a jö ve de lem jog cí -
me sze rint és for rás ál la mon ként kü lön-kü lön kell meg ha -
tá roz ni. Az egyes jö ve del mek alap ján le vont adó nem ha -
lad hat ja meg az adott jö ve de lem re jutó kü lön adót, de leg -
fel jebb a kül föl dön fi ze tett (fi ze ten dõ), il let ve a nem zet kö -
zi szer zõ dés alap ján kül föl dön ér vé nye sít he tõ adó kö zül a
ki sebb össze get.”

65.  § A Kjtv. 7.  §-a a kö vet ke zõ 14. pont tal egé szül ki:
(E tör vény al kal ma zá sá ban)
,,14. ár be vé tel: a Tao. tv. 4.  § 4. pont já ban meg ha tá ro -

zott fo ga lom.”

MÁSODIK RÉSZ

VI. Fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló

2003. évi CXXVII. tör vény módosítása

66.  § (1) A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for -
gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 7.  §-a 1. pont já -
nak d) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a
pont ki egé szül a kö vet ke zõ o) és p) al pont tal:

[E tör vény al kal ma zá sá ban
1. jö ve dé ki ter mék bel föl di elõ ál lí tá sa: a bel föl dön bár -

mi lyen alap anyag, ter mék fel hasz ná lá sá val, bár mi lyen el -
já rás sal vég zett ter me lé si, fel dol go zá si, ki sze re lé si (pa lac -
ko zá si) te vé keny ség, amely nek ered mé nye ként jö ve dé ki
ter mék jön lét re, ki vé ve:]

„d) az ás vány olaj ter mék fi no mí tói ás vány olaj rak tár ban, 
ás vány olaj-tá ro ló ban vagy ter mék táv ve ze ték ben tör té nõ
át mi nõ sí té sét, a fi no mí tói ás vány olaj rak tár ban és az ás -
vány olaj-tá ro ló ban tör té nõ át mi nõ sí tés ese té ben ak kor, ha
az ás vány olaj ter mé kek vé let len ke ve re dé se  miatti át mi nõ -

sí tést ha la dék ta la nul, az egyéb ok ból be kö vet ke zõ át mi nõ -
sí tést pe dig elõ ze tesen – leg ké sõbb 5 mun ka nap pal az át -
mi nõ sí tést meg elõ zõ en – a vám ha tó ság nak be je len tik,”

„o) a csepp fo lyó sí tott szén hid ro gén nek a kü lön jog sza -
bály sze rint pé bé gáz pa lack ból tu ris ta hasz ná la tú, leg fel -
jebb 3 kg töl tet tö me gû pa lack ba tör té nõ át fej té sét,

p) nem ze ti vagy uni ós tá mo ga tás igény be vé te lé vel
meg valósuló, a ku ta tás-fej lesz tés rõl és tech no ló gi ai in no -
vá ci ó ról  szóló tör vény sze rin ti kí sér le ti fej lesz tés (a továb -
biak ban: kí sér le ti fej lesz tés) ke re té ben a kü lön jog sza bály
sze rin ti bio üzem anyag nak és más meg úju ló üzem anyag -
nak (a továb biak ban: bio üzem anyag) adó zott ben zin be
vagy adó zott gáz olaj ba adó zot tan tör té nõ be ke ve ré sét,
amennyi ben azt a vám ha tó ság nak elõ ze tesen be je len tet ték
(a továb biak ban: kí sér le ti célú elõ ál lí tás).”

(2) A Jöt. 7.  §-ának 37/B. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„37/B. E85: a leg alább 70%, leg fel jebb 85% bi o e ta nolt

tar tal ma zó, a 3824 90 99 vám ta ri fa szám alá tar to zó, üzem -
anyag cél ra elõ ál lí tott ter mék;”

(3) A Jöt. 7.  §-ának 42. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„42. öm lesz tett szál lí tás: ás vány olaj ter mék köz úti tank -

au tó ban, vas úti tar tály ko csi ban, tar tály ha jó ban, tank kon -
té ner ben vagy 210 li ter nél na gyobb ûr tar tal mú ki sze re lés -
ben  való szál lí tá sa;”

(4) A Jöt. 7.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ 45. pont tal
(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„45. cso mag át vizs gá ló be ren de zés: olyan esz köz,

amely a cso mag fel bon tá sa nél kül a cso mag ban lévõ tárgy
kör vo na la it, for má ját, mé re tét te szi lát ha tó vá.”

67.  § A Jöt. 13.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó rak tár en ge dé lye se vég le ge sen men te sül az adó -
rak tár ban tá rolt azon jö ve dé ki ter mék re fel füg gesz tett
adó meg ál la pí tá si és adó fi ze té si kö te le zett ség alól,)

„a) ame lyet az adó rak tár ban egy má sik ter mék elõ ál lí tá -
sá hoz hasz nál tak fel, ide ért ve azt is, ha az ás vány olaj-adó -
rak tár az ás vány olaj ter mék elõ ál lí tá sá hoz kap cso ló dó cél -
ra hasz nál fel ás vány olaj ter mé ket;”

68.  § A Jöt. 15.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (3) be kez -
dés sel:

„(3) Nem tar to zik a (2) be kez dés b) pont já nak ren del ke -
zé se alá a kí sér le ti célú elõ ál lí tás sal ke let ke zett üzem -
anyag nak kí sér le ti fej lesz tés ke re té ben tör té nõ fel hasz ná -
lá sa.”

69.  § A Jöt. 25.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben a be jegy zett ke res ke dõ más tag ál lam -
ból ki zá ró lag adó men tes fel hasz ná ló ré szé re, az adó men -
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tes fel hasz ná ló üze mé be  való köz vet len szál lí tás sal sze rez
be ás vány ola jat vagy al ko hol ter mé ket és a TKO-n fel tün -
te tett ren del te té si hely egy adó men tes fel hasz ná ló üze me,
a jö ve dé ki ter mék fo ga dá sá val az (1) be kez dés sze rint bel -
föl dön ke let ke zett adó kö te le zett ség a be jegy zett ke res ke -
dõ he lyett az adó men tes fel hasz ná lót ter he li a jö ve dé ki ter -
mék nek az adó men tes fel hasz ná ló üze mé be tör té nõ be tá -
ro lá sá val. A vám ha tó ság a TKO vissza kül den dõ 3. pél dá -
nyá nak el len jegy zé sét csak ab ban az eset ben tel je sí ti, ha az 
adó men tes fel hasz ná ló a be tá ro lást kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rint kü lön iga zol ja.”

70.  § A Jöt. 34.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés ren del ke zé sét az ás vány ola jok ese -
té ben az 52.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ás vány -
olaj ter mé kek re, va la mint a bio üzem anyag ra és az E85-re
kell al kal maz ni.”

71.  § A Jöt. 37.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó rak tá ri en ge dély mel lék le te ként az adó rak tár ra
ki ál lí tott adó rak tár-be tét la pon kell rög zí te ni a te vé keny sé -
get és a jö ve dé ki ter mé ket, amely re az en ge dély szól. Adó -
rak tár a 3.  § (2) be kez dé sé nek a)–g) pont já ban fog lalt ter -
mék cso por tok egyi ké re en ge dé lyez he tõ az zal az el té rés sel, 
hogy]

„a) a 3.  § (2) be kez dé sé nek b), d), e) és f) pont já ban
meg je lölt jö ve dé ki ter mé kek – ki vé ve a kan nás és hor dós
szõ lõ bort – ugyan ab ban az adó rak tár ban is elõ ál lít ha tók,”

[a 38.  § (4) be kez dé sé nek figye lembe véte lével.]

72.  § A Jöt. 39.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Egy fi zi kai hely adó rak tár ként  való mû kö dé se bár -
mely ké rel me zõ ré szé re csak azt köve tõen en ge dé lyez he -
tõ, ha a ko ráb ban ott foly ta tott, e tör vény ha tá lya alá tar to -
zó te vé keny ség gel össze füg gés ben meg ál la pí tott, jö ve dé ki 
ter mé ket ter he lõ adó val, ál ta lá nos for gal mi adó val, vám -
mal és e tör vény sze rin ti bír ság gal kap cso la tos va la mennyi 
tar to zás meg fi ze tés re ke rült.”

73.  § A Jöt. 40.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az adó rak tár-en ge dé lyes nek az 50.  § (5) be kez dé -
se sze rin ti meg fi gyelt ter mék (bio dí zel, üzem anyag-ada -
lék) nyil ván tar tá sá ra, el szá mo lá sá ra e § (4)–(7) be kez dé se, 
az 50.  § (4) be kez dé se sze rin ti egyéb meg fi gyelt ter mék,
va la mint az adó rak tár ban fel hasz ná lás ra ke rü lõ tel je sen
de na tu rált al ko hol nyil ván tar tá sá ra, el szá mo lá sá ra a 60.  §
(1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

74.  § (1) A Jöt. 41.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ve võ nyil ván tar tás tar tal maz za)
„a) ve võn ként az ér té ke sí tett ter mék meg ne ve zé sét,

vám ta ri fa szá mát, szám la sze rin ti mennyi sé gi egy sé gét,
mennyi sé gét és ér té két, a szám la szá mát, a ter mék kí sé rõ
ok mány vagy az egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány szá mát,”

(2) A Jöt 41.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (3) be kez dés -
sel:

„(3) Az adó rak tár en ge dé lye se a jö ve dé ki ter mék ér té -
ke sí té sé rõl ki ál lí tott szám lán kö te les a jö ve dé ki ter mék
vám ta ri fa szá mát is fel tün tet ni.”

75.  § A Jöt. 43.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) Egy fi zi kai hely a ke ret en ge dély ben az adó men tes
fel hasz ná ló üze me ként, rak tá ra ként bár mely ké rel me zõ ré -
szé re csak azt köve tõen en ge dé lyez he tõ, ha a ko ráb ban ott
foly ta tott, e tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny ség gel
össze füg gés ben meg ál la pí tott, jö ve dé ki ter mé ket ter he lõ
adó val, ál ta lá nos for gal mi adó val, vám mal és e tör vény
sze rin ti bír ság gal kap cso la tos va la mennyi tar to zás meg fi -
ze tés re ke rült.”

76.  § A Jöt. a 47.  §-t köve tõen ki egé szül a kö vet ke zõ új
47/A.  §-sal:

„47/A.  § (1) A Kö zös ség te rü le té re de le gált dip lo má ci ai
és kon zu li kép vi se let (a továb biak ban: kép vi se let) a hi va -
ta los cél ra, va la mint a kép vi se let tag ja a sze mé lyes cél ra
bel föl dön be szer zett jö ve dé ki ter mé kek után vi szo nos ság
ese tén jo go sult az ár ban fog lalt (ter mék im port ese tén a ha -
tá ro zat ban kö zölt) és ál ta la meg fi ze tett adó, va la mint – az
adó jeggyel el lá tott do hány gyárt mány ese té ben – a do -
hány gyárt má nyok után ál ta la meg fi ze tett ál ta lá nos for gal -
mi adó (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban együtt: adók)
vissza igény lé sé re. A vi szo nos ság te kin te té ben a kül po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter nyi lat ko za ta az irány adó.

(2) Kép vi se let tag já nak a dip lo má ci ai kap cso la tok ról
 szóló, 1961. áp ri lis 28-án alá írt bé csi egyez mény 1. cik ké -
nek e) és f) pont ja alá tar to zó ter mé sze tes sze mély, va la -
mint a kon zu li kap cso la tok ról  szóló, 1963. áp ri lis 24-én
alá írt bé csi egyez mény l. cik ké nek c)–e) pont ja alá tar to zó
ter mé sze tes sze mély mi nõ sül, fel té ve, hogy az il le tõt a fo -
ga dó ál lam arra jo go sí tó ha tó sá ga ilyen mi nõ sé gé ben el is -
me ri.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett hi va ta los cél ra tör té nõ
be szer zés nek az mi nõ sül, ame lyet a kép vi se let szám vi te li
nyil ván tar tá sá ban, a ren del te tés sze rû mû kö dés hez szük sé -
ges pénz ügyi ki adá sok kö zött mu tat ki.

(4) Az adók vissza igény lé sé re jo go sult – az (1) és (3) be -
kez dés ben fog lal tak ér te lem sze rû al kal ma zá sa mel lett – a
Kö zös ség te rü le tén mû kö dõ, a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal
nem zet kö zi szer ve zet ként el is mert szer ve zet vagy kép vi se le -
te (a továb biak ban: nem zet kö zi szer ve zet), va la mint tiszt vi -
se lõ je is, amennyi ben a nem zet kö zi szer ve ze tet lét re ho zó
vagy a nem zet kö zi szer ve zet szék hely egyez mé nyé rõl  szóló
és jog sza bály ban ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés ér tel mé -
ben az adó te kin te té ben men tes ség il le ti meg.

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10781



(5) Nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ jé nek az a ter mé -
sze tes sze mély mi nõ sül, akit a (4) be kez dés ben em lí tett
nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint az adók 
aló li men tes ség sze mé lyé ben meg il le ti, fel té ve, hogy az il -
le tõt a fo ga dó ál lam arra jo go sí tott ha tó sá ga ilyen mi nõ sé -
gé ben el is me ri.

(6) Nem il le ti meg az adó-vissza igény lés joga a kép vi se -
let tag ját, va la mint a nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ jét,
ha ma gyar ál lam pol gár vagy ál lan dó ma gyar or szá gi tar -
tóz ko dás ra jo go sult sze mély.

(7) Az al ko hol ter mék és a do hány gyárt mány te kin te té -
ben a kép vi se let, va la mint a nem zet kö zi szer ve zet hi va ta -
los célú be szer zé se ként éven te leg fel jebb az 1. szá mú mel -
lék let sze rin ti mennyi sé gek ve he tõk figye lembe.

(8) A kép vi se let tag ja, va la mint a nem zet kö zi szer ve zet
tiszt vi se lõ je a sze mé lyes cél ra be szer zett jö ve dé ki ter mék
után az ár ban fog lalt, ál ta la meg fi ze tett adók ból – a (9) be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – leg fel jebb
300 e zer fo rin tot igé nyel het vissza nap tá ri éven ként, mely
összeg be bele kell szá mí ta ni az egyéb ter mé kek és igény be 
vett szol gál ta tá sok után az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló
tör vény (a továb biak ban: áfatör vény) sze rint vissza -
igényelt ál ta lá nos for gal mi adót is.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér ték ke re ten be lül
az üzem anyag, az al ko hol ter mék és a do hány gyárt mány
te kin te té ben a kép vi se let tag ja, va la mint a nem zet kö zi
szer ve zet tiszt vi se lõ je sze mé lyes célú be szer zé se ként
éven te leg fel jebb a 2. szá mú mel lék let sze rin ti mennyi sé -
gek ve he tõk figye lembe.

(10) E § al kal ma zá sá ban a kép vi se let tag ja, il let ve a
nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ je az a csa lád tag is, aki a
kép vi se let tag já val, il let ve a nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi -
se lõ jé vel iga zol tan kö zös ház tar tás ban él, fel té ve, hogy az
il le tõt a fo ga dó ál lam arra jo go sí tott ha tó sá ga ilyen ként el -
is me ri, ki vé ve, ha az il le tõ ma gyar ál lam pol gár vagy ál lan -
dó bel föl di tar tóz ko dás ra jo go sult sze mély.”

77.  § A Jöt. 48.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel]
„a) a vám ha tó ság hoz tel je sí ten dõ adó zói kö te le zett ség -

re, az adó vissza igény lé sé re, az el len õr zés re, – a kéz be sí té -
si sza bá lyok ki vé te lé vel – a ha tó sá gi el já rás ra, a vég re haj -
tá si el já rás ra, va la mint a jog kö vet kez mé nyek re az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel az Art.-t,”
(kell meg fele lõen al kal maz ni.)

78.  § A Jöt. 50.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ás vány olaj nak mi nõ sül to váb bá e tör vény al kal ma -
zá sá ban

a) bár mely olyan, az (1) be kez dés ben meg je löl tek tõl
el té rõ ter mék, ame lyet üzem anyag ként vagy üzem anya gok 
ada lé ka ként vagy hí gí tó anya ga ként,

b) az 1507–1518 és a 3824 90 99 vám ta ri fa szám alat ti
olyan ter mék, va la mint bár mely olyan, az (1) be kez dés ben

meg nem je lölt szén hid ro gén – ki vé ve a 2713 vám ta ri fa -
szá mú pet rol kok szot, a tõ ze get vagy egyéb szi lárd szén -
hid ro gént, va la mint a fû té si, tü ze lé si célú föld gázt –, ame -
lyet tü ze lõ-, fû tõ anyag ként
kí nál nak, ér té ke sí te nek vagy hasz nál nak fel.”

79.  § (1) A Jöt. 52.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon -
dat ré sze és a)–d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Az adó mér té ke – fi gye lem mel a (3)–(4) be kez dés ren -
del ke zé se i re is –:

a) a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45 és a 2710
11 49 vám ta ri fa szám alat ti ól mo zat lan ben zin re
108 300 Ft/ezer li ter, il let ve amennyi ben leg alább 4,4 tér -
fo gat szá za lék bi o e ta nolt – köz vet len be ke ve rés sel és/vagy
ETBE for má já ban – tar tal maz, 103 500 Ft/ezer li ter,

b) a 2710 11 31, a 2710 11 51 és a 2710 11 59 vám ta ri -
fa szám alat ti ól mo zott ben zin re és a 2710 19 21 vám ta ri fa -
szám alat ti pet ró le um ra 111 800 Ft/ezer li ter,

c) a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vám -
tarifaszám alat ti, tü ze lõ-, fû tõ anyag célú gáz olaj ra
85 000 Ft/ezer li ter,

d) a 2710 19 41 vám ta ri fa szám alat ti, üzem anyag célú
gáz olaj ra 88 900 Ft/ezer li ter, il let ve amennyi ben leg alább
4,4 tér fo gat szá za lék bio dí zelt tar tal maz, 85 000 Ft/ezer
 liter,”

(2) A Jöt. 52.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke az 50.  § sze rin ti, de az (1) be kez -
dés ben nem em lí tett ás vány olaj ra

a) – fi gye lem mel a (3) be kez dés ren del ke zé sé re is – a
bio dí zel ese té ben az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ala cso -
nyabb adó mér ték, az E85 ese té ben a ter mék bi o e ta no lon
kí vü li kom po nen se i nek tér fo gat ra szá mí tott mennyi sé gi
rész ará nya (a szá za lék ér ték szá zad ré szé ben ki fe jez ve) és
az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ala cso nyabb adó mér ték
szor za ta ként meg ha tá ro zott összeg,

b) az a) pont ban nem em lí tett bio üzem anyag ese té ben
az üze ma nyag kén ti fel hasz ná lás nak meg fele lõen az
(1) be kez dés a) vagy d) pont ja sze rin ti ala cso nyabb, il let ve 
az (1) be kez dés f) vagy g) pont ja sze rin ti adó mér ték, il let -
ve a 2207 vám ta ri fa szám alá tar to zó al ko hol ter mék bio -
üzem anyag ese té ben a 64.  § (2) be kez dé se sze rin ti adó -
mér ték,

c) ben zin, il let ve gáz olaj ada lé ka kén ti, hí gí tó a nya ga -
kén ti be szer zés, im por tá lás, kí ná lás, ér té ke sí tés vagy fel -
hasz ná lás ese tén az (1) be kez dés a), il let ve d) pont ja sze -
rin ti ala cso nyabb adó mér ték,

d) az a)–c) pont alá nem esõ ás vány olaj ese té ben – az
üze ma nyag kén ti vagy a tü ze lõ-, fû tõ a nyag kén ti be szer zés -
nek, im por tá lás nak, kí ná lás nak, ér té ke sí tés nek vagy fel -
hasz ná lás nak meg fele lõen – a hoz zá leg kö ze lebb álló, az
(1) be kez dés a) vagy d) pont ja sze rin ti ma ga sabb, il let ve a
b), c), f) vagy g) pont ja sze rin ti adó mér ték, fi gye lem mel a
(3) be kez dés ren del ke zé sé re is.”
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(3) A Jöt. 52.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (4) bekez -
déssel:

„(4) Az adó mér té ke az (1) be kez dés a) és d) pont já ban
meg ha tá ro zott mér ték 8000 Ft/ezer li ter rel nö velt össze ge,
amennyi ben a ter mék kén tar tal ma 10 ppm-nél na gyobb.”

80.  § A Jöt. 53.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Adó men tes célú fel hasz ná lás nak mi nõ sül)
„b) az ás vány olaj vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz erõ -

mû ben, il let ve kap csolt hõ- és vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá -
hoz erõ mû ben vagy táv hõ ter me lõ lé te sít mény ben tör té nõ
fel hasz ná lá sa;”

81.  § (1) A Jöt. 58.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és g) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a be kez dés ki egé -
szül a kö vet ke zõ új j) pont tal:

(Ás vány olaj-adó rak tá ri en ge dély)
„f) – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -

lével – az ás vány olaj-adó rak tá rak, il let ve az ás vány -
olaj-adó rak tár és a jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ te lep -
he lye vagy az adó men tes fel hasz ná ló üze me, rak tá ra kö -
zött ki épí tett, ás vány olaj szál lí tá sá ra lé te sí tett, össze füg gõ
csõ ve ze ték rend szer re, ide ért ve a Ma gyar Köz tár sa ság ál -
lam ha tá rát át lé põ csõ ve ze ték ese tén an nak bel föld re esõ
sza ka szát is (a továb biak ban: ter mék táv ve ze ték);

g) a bio üzem anya got elõ ál lí tó üzem re (a továb biak ban: 
bio üzem anyag-adó rak tár);”

„j) bio üzem anya got kí sér le ti fej lesz tés ke re té ben elõ -
állító üzem re (a továb biak ban: kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ
üzem)”
(ad ha tó.)

(2) A Jöt. 58.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ter mék táv ve ze ték hez
a) a ter mék táv ve ze té ken kí vü li ás vány olaj-adó rak tár

(a továb biak ban e be kez dés al kal ma zá sá ban: ás vány -
olaj-adó rak tár), a jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ te lep he -
lye vagy az adó men tes fel hasz ná ló üze me, rak tá ra te rü le tét 
el ha gyó csõ ve ze ték az ás vány olaj-adó rak tá ron, a jö ve dé ki
en ge dé lyes ke res ke dõ te lep he lyén, il let ve az adó men tes
fel hasz ná ló üze mén, rak tá rán be lü li utol só hi te les mé ré si
pont tól kez dõ dõ en,

b) az ás vány olaj-adó rak tár, a jö ve dé ki en ge dé lyes ke -
res ke dõ te lep he lye vagy az adó men tes fel hasz ná ló üze me,
rak tá ra te rü le té re be lé põ csõ ve ze ték az ás vány olaj-adó rak -
tá ron, a jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ te lep he lyén, il let -
ve az adó men tes fel hasz ná ló üze mén, rak tá rán be lü li elsõ
hi te les mé ré si pon tig,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán be lé põ csõ ve ze -
ték az elsõ bel föl dön lévõ hi te les mé ré si pont tól a b) pont -
ban meg je lölt mé ré si pon tig, a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam -
ha tá rát el ha gyó csõ ve ze ték az a) pont ban meg je lölt mé ré si
pont tól az utol só bel föl dön lévõ hi te les mé ré si pon tig
tar to zik.”

(3) A Jöt. 58.  §-a (5) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a be kez dés ki egé szül a kö -
vet ke zõ mon dat tal:

(A jö ve dé ki biz to sí té kot adó rak tá ran ként)
„h) a bio üzem anyag-adó rak tár ese tén – az 52.  § (1) be -

kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ala cso nyabb adó mér -
ték figye lembe véte lével – leg alább 25, leg fel jebb 200 mil -
lió fo rint”
(ér ték ben kell nyúj ta ni.)

„A kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem ese té ben a jö ve dé ki
biz to sí té kot az elõ ál lí tás ra ke rü lõ összes bio üzem anyag
mennyi sé gé re szá mí tott adó tar ta lom kí sér le ti elõ ál lí tás
idõ sza ká nak egy hó nap ra szá mí tott át la ga ala pul vé te lé vel
kell meg ha tá roz ni az zal, hogy amennyi ben az így szá mí -
tott jö ve dé ki biz to sí ték össze ge nem éri el az 500 ezer fo -
rin tot, a jö ve dé ki biz to sí ték nyúj tá sá tól el kell te kin te ni.”

(4) A Jöt. 58.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(13) Kõ olaj-fi no mí tó ban és fi no mí tói ás vány olaj rak -
tár ban E85 elõ ál lí tá sa is, kõ olaj-fi no mí tó ban to váb bá
ETBE elõ ál lí tá sa is vé gez he tõ, ezen adó rak tá rak ra ki adott
adó rak tá ri en ge dély bir to ká ban.”

(5) A Jöt. 58.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (14)–(15) be -
kez dé sek kel:

„(14) A kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem ese té ben a
35–41.  §-ok ban sza bá lyo zot tak ra, így az adó rak tá ri en ge -
dé lye zés re, az adó rak tár-en ge dé lyes bi zony la to lá si, nyil -
ván tar tá si és el szá mo lá si kö te le zett sé gé re – a jö ve dé ki biz -
to sí ték-nyúj tá son kí vül – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott, el té rõ ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(15) A kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem ben elõ ál lí tott
bio üzem anyag ki zá ró lag a kí sér le ti fej lesz tés ke re té ben
hasz nál ha tó fel, egyéb ként meg kell sem mi sí te ni.”

82.  § A Jöt. 59.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jö ve dé ki biz to sí té kot az éves szin ten vár ha tó an be -
szer zés re ke rü lõ ás vány olaj és meg fi gyelt ter mék, il let -
ve – az 50.  § (4) be kez dés e) pont ja sze rin ti meg fi gyelt ter -
mék elõ ál lí tá sa ese tén – az al ko hol ter mék egy ha vi át la gos
be szer zé sé nek mennyi sé ge és az 52.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott ala cso nyabb – az 50.  § (4) be -
kez dés e) pont ja sze rin ti meg fi gyelt ter mék, il let ve az al -
ko hol ter mék ese té ben a 64.  § (2) be kez dé se sze rin ti – adó -
mér ték alap ján szá mí tott összeg ere jé ig, de leg fel jebb
60 mil lió fo rint összeg ben kell nyúj ta ni.”

83.  § A Jöt. 70.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„70.  § (1) A tel je sen de na tu rált al ko hol
a) ki sze re lé se szesz üzem ben, al ko hol re ge ne rá ló és -de -

na tu rá ló üzem ben vagy a vám ha tó ság ál tal e § sze rint ki -
adott fel hasz ná lói en ge déllyel,

b) meg fi gyelt ter mék vagy hí gí tó ként, ol dó szer ként ér -
té ke sí tett, 2207 vám ta ri fa szám alá tar to zó al ko hol ter mék
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elõ ál lí tá sá hoz tör té nõ fel hasz ná lá sa al ko hol re ge ne rá ló és
-de na tu rá ló üzem ben,

c) meg fi gyelt ter mék elõ ál lí tá sá hoz tör té nõ fel hasz ná -
lá sa a vám ha tó ság ál tal e § sze rint ki adott fel hasz ná lói en -
ge déllyel
vé gez he tõ.

(2) A tel je sen de na tu rált al ko hol (1) be kez dés ben nem
em lí tett egyéb fel hasz ná lá sa a 2 li ter vagy an nál na gyobb
ûr tar tal mú gön gyö leg ben, tank au tó ban tör té nõ be szer zés
ese tén

a) olyan, nem ke res ke del mi te vé keny sé get vég zõ sze -
mély ál tal vé gez he tõ, aki (amely) – a kü lön jog sza bály sze -
rint – e te vé keny sé gét a vám ha tó ság hoz be je len tet te és
nyil ván tar tás ba vé te lét a vám ha tó ság vissza iga zol ta, vagy

b) olyan sze mély ál tal vé gez he tõ, aki (amely) az (1) be -
kez dés a) és c) pont já ban em lí tett fel hasz ná lói en ge déllyel
ren del ke zik, és ab ban – a be nyúj tott ké re lem alap ján – az
egyéb fel hasz ná lás meg je lö lé se is sze re pel.

(3) Az (1) be kez dés a) és c) pont já ban em lí tett fel hasz -
ná lói en ge dély re az 59.  § (3)–(4), (7)–(8), (10)–(11) be -
kez dés ren del ke zé se it kell ér te lem sze rû en al kal maz ni az -
zal az el té rés sel, hogy a jö ve dé ki biz to sí té kot 1 mil lió fo -
rint összeg ben kell nyúj ta ni.

(4) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti sze mély nek a vám -
ha tó ság ál ta li nyil ván tar tás ba vé tel hez, majd azt köve tõen
éven ként meg kell ad nia az éves szin ten fel hasz nál ni ter ve -
zett mennyi sé get és a fel hasz ná lás cél ját.”

84.  § A Jöt. 71.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„71.  § (1) A tel je sen de na tu rált al ko hol 2 li ter vagy an -
nál na gyobb ûr tar tal mú gön gyö leg ben, tank au tó ban csak
szesz üzem vagy al ko hol re ge ne rá ló és -de na tu rá ló üzem
en ge dé lye sé nek, a 70.  § (1) be kez dés a) és c) pont já ban
em lí tett fel hasz ná lói en ge dé lyes nek, vagy a vám ha tó ság
ál tal a 70.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rint nyil ván tar tás ba
vett fel hasz ná ló nak ér té ke sít he tõ bel föl dön.

(2) A 70.  § (1) be kez dés a) és c) pont já ban, il let ve a
(2) be kez dés b) pont já ban em lí tett fel hasz ná lói en ge dé -
lyes nek a be szer zett tel je sen de na tu rált al ko hol nyil ván tar -
tá sá ra, el szá mo lá sá ra a 60.  § (1)–(3) be kez dés ren del ke zé -
se it kell ér te lem sze rû en al kal maz nia.

(3) A 70.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rint nyil ván tar tás -
ba vett fel hasz ná ló a be szer zett, fel hasz nált és kész le ten
lévõ tel je sen de na tu rált al ko hol mennyi sé gé rõl nyil ván tar -
tást ve zet.”

85.  § (1) A Jöt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Al ko hol ter mék-adó rak tá ri en ge dély)
„i) a vegy ipa ri és gyógy szer ipa ri fel hasz ná lás so rán

szennye zet té vált al ko hol ter mék ön ál ló te vé keny ség ke re -
té ben tör té nõ tisz tí tá sát (re ge ne rá lá sát) és/vagy az al ko hol -
ter mék tel jes de na tu rá lá sát és ki sze re lé sét vég zõ üzem re,
ahol a re ge ne rált és vá sá rolt al ko hol ter mék bõl az 50.  §
(4) be kez dés e) pont ja sze rin ti meg fi gyelt ter mék, il let ve

hí gí tó ként, ol dó szer ként ér té ke sí tett, 2207 vám ta ri fa szám
alá tar to zó al ko hol ter mék is elõ ál lít ha tó (a továb biak ban:
al ko hol re ge ne rá ló és -de na tu rá ló üzem),”
(ad ha tó.)

(2) A Jöt. 72.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (12) be kez -
dés sel:

„(12) Az ital gyár és a szesz pa lac ko zó en ge dé lye sé nek a
pa lac ko zás cél já ra be tá rolt és le pa lac ko zott szõ lõ bor te -
kin te té ben a 83.  § ren del ke zé se it kell ér te lem sze rû en al -
kal maz nia.”

86.  § A Jöt. 73.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (12) és
(13) be kez dés sel:

„(12) A (13) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével

a) az adó rak tár en ge dé lye se a tárgy na pon – több mû -
sza kos üze me lés ese tén a tárgy na pon be fe je zett utol só mû -
szak vé gé ig – fel he lye zett zár je gyek rõl leg ké sõbb a fel -
hasz ná lást,

b) a be jegy zett/nem be jegy zett ke res ke dõ, a kö zös sé gi
ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó jö ve dé ki en ge dé lyes
ke res ke dõ a bel föl dön fel he lye zett zár je gyek rõl leg ké sõbb 
a zár jegy-fel he lye zé si kö te le zett sé ge tel je sí té sé nek nap ját,

c) a más tag ál lam ban fel he lye zett zár je gyek rõl a be -
jegy zett/nem be jegy zett ke res ke dõ leg ké sõbb az al ko hol -
ter mék fo ga dá sá nak nap ját, a kö zös sé gi ke res ke del mi te -
vé keny sé get foly ta tó jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ leg -
ké sõbb az al ko hol ter mék bel föld re tör té nõ be szál lí tá sá nak
nap ját,

d) az im por tá ló az im por tá lást meg elõ zõ en fel he lye zett
zár je gyek rõl leg ké sõbb az al ko hol ter mék vám jo gi sza bad
for ga lom ba bo csá tá sá nak nap ját
kö ve tõ na pon kö te les a fel he lye zés, a fo ga dás, a be szál lí -
tás, il let ve a vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá tás nap já ra
vo nat ko zó ada to kat a kü lön jog sza bály ban elõ írt tar ta lom -
mal, mó don és tech ni kai fel té te lek kel a vám ha tó ság ré szé -
re meg kül de ni. Több mû sza kos üze me lés ese tén az adó -
rak tár en ge dé lye sé nek a tárgy na pon meg kez dett, de a kö -
vet ke zõ nap ra át nyú ló mû szak alatt tör tént zár jegy fel hasz -
ná lás ra vo nat ko zó ada to kat a mû szak be fe je zé sé nek nap -
ján kell meg kül de nie.

(13) Ha az adó rak tár en ge dé lye se, a be jegy zett/nem be -
jegy zett ke res ke dõ, a kö zös sé gi ke res ke del mi te vé keny sé -
get foly ta tó jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ vagy az im por -
tá ló te vé keny sé gé nek el len õr zé se so rán olyan kö rül mény
me rül fel, amely jö ve dé ki vissza élés el kö ve té sé nek fo ko -
zot tabb ve szé lye zett sé gét  valószínûsíti, a vám ha tó ság az
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re a (12) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott nál rö vi debb ha tár idõt is elõ ír hat.”

87.  § A Jöt. 91.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (8) be kez -
dés sel:

„(8) A pezs gõ üzem és a pezs gõ pa lac ko zó en ge dé lye sé -
nek a pa lac ko zás cél já ra be tá rolt és le pa lac ko zott szõ lõ bor
te kin te té ben a 83.  § ren del ke zé se it kell ér te lem sze rû en al -
kal maz nia.”
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88.  § A Jöt 96.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (3) és (4) be -
kez dé sek kel:

„(3) A (4) be kez dés ben fog lalt el té rés sel az olyan ter mé -
ket, amely tel je sen vagy rész ben do hány tól el té rõ anya got
is tar tal maz, de egyéb ként meg fe lel

a) az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt kri té ri u mok nak, 
ci ga ret tá nak,

b) az (1) be kez dés f) pont já ban fog lalt kri té ri u mok nak,
fi nom ra vá gott fo gyasz tá si do hány nak,

c) az (1) be kez dés g) pont já ban fog lalt kri té ri u mok nak,
egyéb fo gyasz tá si do hány nak
kell te kin te ni.

(4) Nem le het do hány gyárt mány nak te kin te ni azt a ki zá -
ró lag gyó gyá sza ti cél ra hasz nált, gyógy ha tá sú anya got tar -
tal ma zó ter mé ket, amely nem tar tal maz do hányt és a kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó ság ál tal ki adott ér vé -
nyes for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke zik.”

89.  § (1) A Jöt. 97.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke
a) a ci ga ret tá ra 7800 fo rint ezer da ra bon ként és a

 kiskereskedelmi el adá si ár 28,2 szá za lé ka, de leg alább
14 460 fo rint/ezer da rab,

b) a szi var ra, a szi var ká ra a kis ke res ke del mi el adá si ár
28,5 szá za lé ka,

c) a fi nom ra vá gott fo gyasz tá si do hány ra a kis ke res ke -
del mi el adá si ár 52 szá za lé ka, de leg alább 5055 fo rint/ki lo -
gramm,

d) és az egyéb fo gyasz tá si do hány ra a kis ke res ke del mi
el adá si ár 32,5 szá za lé ka, de leg alább 5055 fo rint/ki lo -
gramm.”

(2) A Jöt. 97.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ál ta lá nos for gal mi adó alap ja az (5) be kez dés
sze rin ti, az ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó kis ke res -
ke del mi el adá si ár. Az ál ta lá nos for gal mi adó mér té ke az
áfatör vény ál ta lá nos adó mér té ké nek meg fe le lõ azon szá -
za lék ér ték, ame lyet ak kor kell al kal maz ni, ami kor az adott
pénz össze get úgy kell te kin te ni, mint amely fi ze ten dõ ál ta -
lá nos for gal mi adót is tar tal maz.”

(3) A Jöt. 97.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az adó jegy nél kü li do hány gyárt mány ese té ben, ha
ugyan azon ter mék vá lasz té kot)

„b) bel föl dön nem for gal maz zák, az áfatör vény sze rint
meg ha tá ro zott ál ta lá nos for gal mi adó-alap ál ta lá nos for gal -
mi adó val nö velt össze gét”
(kell kis ke res ke del mi el adá si ár nak te kin te ni.)

90.  § (1) A Jöt. 98.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az adó jegy át vé te le kor meg kell fi zet ni azt az adó-
és ál ta lá nos for gal mi adó-össze get, ame lyet az igé nyelt
adó je gyek a do hány gyárt mány sza bad for ga lom ba bo csá -

tá sa kor – fi gye lem mel a (16) be kez dés ben fog lal tak ra – a
(2) be kez dés alap ján kép vi sel nek (a továb biak ban: fi ze té si 
kö te le zett ség).”

(2) A Jöt. 98.  §-ának (12)–(13) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép és a § ki egé szül a kö vet ke zõ új
(14)–(16) be kez dés sel, egy ide jû leg a je len le gi (14) be kez -
dés szá mo zá sa (17) be kez dés re mó do sul:

„(12) Amennyi ben az adó mér té ke emel ke dik, az új adó -
mér ték ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ 8 hét ben – amennyi ben
en nél az új adó mér ték ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zöt -
ti idõ szak rö vi debb, ez utób bi idõ szak alatt – (a továb biak -
ban: re fe ren cia-idõ szak) az adó rak tár en ge dé lye se és a be -
jegy zett ke res ke dõ ha von ta nem ren del het és ré szé re a
vám ha tó ság nem ad hat ki több adó je gyet a ci ga ret tá ra,
mint az új adó mér ték ki hir de té se hó nap ját meg elõ zõ
12 hó nap ban (a továb biak ban: bá zis idõ szak) át vett és a bá -
zis idõ szak ban vissza ho zott adó je gyek kel csök ken tett adó -
je gyek mennyi sé gé bõl a bá zis idõ szak ra szá mí tott egy ha vi
át lag 1,25-szö rö se.

(13) A (12) be kez dés ren del ke zé sét az im por tá ló és a
nem be jegy zett ke res ke dõ ese té ben is al kal maz ni kell az -
zal az el té rés sel, hogy az át vett adó je gyek egy ha vi át la gát
a bá zis idõ szak azon hó nap ja i ra kell szá mí ta ni, amely ben
az im por tá ló, il let ve a nem be jegy zett ke res ke dõ adó je gyet 
vett át.

(14) Amennyi ben az adó rak tár en ge dé lye se, a be jegy -
zett/nem be jegy zett ke res ke dõ és az im por tá ló (a továb -
biak ban együtt: adó jegy-fel hasz ná ló) a te vé keny sé gét az
új adó mér ték ki hir de té sé nek hó nap ját meg elõ zõ 12 hó nap -
nál rö vi debb ide ig foly tat ta, a re fe ren cia-idõ szak ban ren -
del he tõ, il let ve ki ad ha tó adó jegy mennyi sé gé nek meg ha -
tá ro zá sá hoz figye lembe ve en dõ egy ha vi át la got ezen idõ -
szak ra vo nat ko zó an kell – fi gye lem mel a (13) be kez dés
ren del ke zé se i re is – meg ál la pí ta ni. Amennyi ben az adó -
jegy-fel hasz ná ló a te vé keny sé gét az új adó mér ték ki hir de -
té sé nek hó nap ját meg elõ zõ en 6 hó nap nál rö vi debb ide ig
foly tat ta, vagy te vé keny sé gét az új adó mér ték ki hir de té sét
köve tõen kezd te meg, szá má ra a vám ha tó ság a re fe ren -
cia-idõ szak ban nem ad hat ki több adó je gyet, mint a leg -
alább 12 hó nap ja mû kö dõ adó jegy-fel hasz ná lók ese té ben
szá mí tott ki ad ha tó mennyi sé gek kö zül a leg ki sebb
mennyi ség.

(15) Az adó jegy-fel hasz ná ló nak az adó jegy-meg ren de -
lé se be nyúj tá sá hoz csa tol nia kell az egy ha vi át lag le ve ze -
té sét, ki vé ve, ha az adó jegy-fel hasz ná ló a te vé keny sé gét
az új adó mér ték ki hir de té sé nek hó nap ját meg elõ zõ en hat
hó nap nál rö vi debb ide ig foly tat ta, vagy te vé keny sé gét az
új adó mér ték ki hir de té sét köve tõen kezd te meg.

(16) Az adó mér ték vál to zá sá nak ha tály ba lé pé sét köve -
tõen az adó rak tár ból a vál to zás elõt ti adó jeggyel – leg fel -
jebb még 15 na pon be lül – csak az a do hány gyárt mány tá -
rol ha tó ki, amely re az adó je gyet az adó mér ték vál to zá sá -
nak ha tály ba lé pé se elõtt he lyez ték fel. A do hány gyárt -
mány az adó mér ték vál to zá sá nak ha tály ba lé pé sét köve -
tõen csak az új adó mér ték nek meg fe le lõ adó jeggyel im -
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por tál ha tó a sza bad for ga lom szá má ra és hoz ha tó be más
tag ál lam ból.”

91.  § A Jöt. 99.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adó jegy tar tal maz za
a) a do hány gyárt mány meg ne ve zé sét (ci ga ret ta, szi var, 

szi var ka, fi nom ra vá gott fo gyasz tá si do hány, egyéb fo -
gyasz tá si do hány),

b) a do hány gyárt mány egye di fo gyasz tói cso ma go lá si
egy ség ben fog lalt mennyi sé gét (da rab, ki lo gramm),

c) az egye di fo gyasz tói cso mag kis ke res ke del mi el adá -
si árát,

d) az adó jegy sor szá mát, va la mint
e) an nak – kü lön jog sza bály ban fog lalt mó don

 való – je lö lé sét, hogy az adó jegy ál tal kép vi selt fi ze té si kö -
te le zett ség mi lyen idõ pont ban ha tály ba lé pett (lépõ) adó -
mér ték alap ján ke rült meg ha tá ro zás ra.”

92.  § (1) A Jöt. 103.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 52.  § (1) be kez dé se sze rin ti ás vány olaj jal – ki -
vé ve az egyéb el len õr zött ás vány ola jat 1 li ter vagy an nál
ki sebb ki sze re lés ben, il let ve a 25 ki lo gramm vagy an nál
ki sebb ki sze re lé sû pa lack ba töl tött csepp fo lyó sí tott szén -
hid ro gént –, a 2207 vám ta ri fa szám alá tar to zó bio üzem -
anyag gal, az E85-tel és más, a 3824 90 99 vám ta ri fa szám
alá tar to zó, üzem anyag cé lú, 2207 vám ta ri fa szá mú al ko -
hol ter mé ket tar tal ma zó ás vány olaj jal, az 50.  § (4)–(5) be -
kez dé se sze rin ti meg fi gyelt ter mék kel, va la mint az ás -
vány ola jon kí vü li, elõb bi ek ben nem em lí tett egyéb jö ve -
dé ki ter mék kel – ki vé ve a 63.  § (1) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti ter mé ket – (e fe je zet al kal ma zá sá ban a továb biak ban
együtt: jö ve dé ki ter mék) sza bad for ga lom ban ke res ked ni,
e jö ve dé ki ter mé ke ket ex por tál ni és im por tál ni, sza bad for -
ga lom ba bo csá tott jö ve dé ki ter mé ket (ide ért ve a meg fi -
gyelt ter mé ket is) a Kö zös sé gen be lü li for ga lom ban ér té -
ke sí te ni vagy on nan be sze rez ni csak az e tör vény ben meg -
ha tá ro zott en ge déllyel le het.”

(2) A Jöt. 103.  §-a (2) be kez dé se 1. pont já nak b) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke del mi te vé keny ség]
„b) az 52.  § (1) be kez dés a), – a 2710 19 21 vám ta ri fa -

szá mú pet ró le um ki vé te lé vel – b), d), – a 0 adó mér ték alá
tar to zó ter mék ki vé te lé vel – f), g) pont ja sze rin ti jö ve dé ki
ter mé kek nek, a bio dí zel nek, a 2207 vám ta ri fa szám alá tar -
to zó bio üzem anyag nak, az E85-nek és más, a 3824 90 99
vám ta ri fa szám alá tar to zó, üzem anyag célú, 2207 vám ta ri -
fa szá mú al ko hol ter mé ket tar tal ma zó ás vány olaj nak
(a továb biak ban: üzem anyag) nem üzem anyag töl tõ ál lo -
má son, to váb bá az 52.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti
gáz olaj nak nem kis ke res ke del mi tá ro ló te le pen vagy nem
üzem anyag töl tõ ál lo má son tör té nõ ér té ke sí té se, a (6) be -
kez dé sé ben fog lalt el té rés sel;”

93.  § (1) A Jöt. 106.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ jö ve dé ki ter mé ket)

„a) ki zá ró lag olyan szám la ki bo csá tá sá val ér té ke sít het,
amely nek az áfatör vény ben meg ha tá ro zott ada to kon kí vül
tar tal maz nia kell a jö ve dé ki ter mék vám ta ri fa szá mát, a jö -
ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ jö ve dé ki en ge dé lye szá mát,
a vevõ adó igaz ga tá si azo no sí tó szá mát és – ha a vevõ ke -
res ke dõ – az e tör vény ben elõ írt en ge dé lye szá mát is, to -
váb bá a fû tõ olaj me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek tör té nõ ér -
té ke sí té se ese tén az elõb bi e ken kí vül a vevõ õs ter me lõi
iga zol vá nyá nak szá mát,”

(2) A Jöt. 106.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ nek a bel föl dön
ér té ke sí tett jö ve dé ki ter mék rõl ve võn ként olyan nyil ván -
tar tás sal kell ren del kez nie, amely tar tal maz za

a) az ér té ke sí tett ter mék meg ne ve zé sét és vám ta ri fa -
szá mát, szám la sze rin ti mennyi sé gi egy sé gét, mennyi sé gét 
és ér té két, a szám la szá mát,

b) a vevõ ne vét, szék he lye (te lep he lye) cí mét, adó azo -
no sí tó szá mát és – ke res ke dõ vevõ ese tén – az e tör vény
sze rin ti en ge dé lye szá mát,

c) a vá sár lás és a tel je sí tés (ki szál lí tás) idõ pont ját.

A jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ a nyil ván tar tás ada ta it 
szá mí tó gé pes adat hor do zón kö te les tá rol ni, me lye ket – ké -
rés re – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don és
tech ni kai fel té te lek kel kö te les a vám ha tó ság ren del ke zé sé -
re bo csá ta ni.”

94.  § A Jöt. 108.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (3) be kez -
dés sel:

„(3) Az im por tá ló a jö ve dé ki ter mék ér té ke sí té sé rõl ki -
ál lí tott szám lán kö te les a jö ve dé ki ter mék vám ta ri fa szá mát 
is fel tün tet ni.”

95.  § A Jöt. ki egé szül a kö vet ke zõ új 111/A.  §-sal:

„111/A.  § (1) A vám ha tó ság az olyan jö ve dé ki ter mék
fel de rí té se ér de ké ben, amely után az adót nem fi zet ték
meg, a pos tai szol gál ta tó fel ve võ- vagy kéz be sí tõ he lyén, a
fu tár- vagy cso mag szál lí tást vég zõ szol gál ta tó te lep he lyén 
fo ga na to sí tott ér zék szer vi vizs gá la ta ered mé nyé nek – így
kü lö nö sen a tér fo gat, a súly, ezek ará nya – is me re té ben és
a ren del ke zés re álló egyéb in for má ci ók (be szer zett ada -
tok) bir to ká ban a pos tai szol gál ta tó fel ve võ- vagy kéz be sí -
tõ he lyén, a fu tár- vagy cso mag szál lí tást vég zõ szol gál ta tó
te lep he lyén – jegy zõ könyv egy ide jû fel vé te le mel lett –
cso mag át vizs gá ló be ren de zés sel át vi lá gít hat ja azon cso -
mag kül de ményt, amely rõl az elõb bi ek alap ján  valószí -
nûsíthetõ, hogy

a) har ma dik or szág ból ér ke zõ cso mag kül de mény ese -
tén az adó men tes mennyi sé gen fe lü li,

b) tag ál lam ból ér ke zõ cso mag kül de mény ese tén a ke -
res ke del mi mennyi sé gen fe lü li,
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c) bel föl dön fel adott cso mag kül de mény ese tén a ke res -
ke del mi mennyi sé gen fe lü li, il let ve ci ga ret ta ese té ben
200 szá lat meg ha la dó mennyi ség ben
adó zás alól el vont jö ve dé ki ter mé ket tar tal maz.

(2) A vám ha tó ság a cso mag kül de ményt vissza tart ja,
amennyi ben az át vi lá gí tás ered mé nye ként ala po san fel te -
he tõ, hogy az át vi lá gí tott cso mag kül de mény adó zás alól
el vont jö ve dé ki ter mé ket tar tal maz. A vám ha tó ság a
vissza tar tás ról vég zés ben ren del ke zik, és a vég zés egy pél -
dá nyá nak meg kül dé sé vel – a jog kö vet kez mé nyek re tör té -
nõ egy ide jû fi gyel mez te tés mel lett – ér te sí ti az (1) be kez -
dés a)–b) pont ja ese tén a cím zett ként fel tün te tett sze mélyt
(a továb biak ban: cím zett), az (1) be kez dés c) pont ja ese tén
a fel adó ként fel tün te tett sze mélyt (a továb biak ban: fel adó)
a cso mag kül de mény vissza tar tá sá ról, va la mint a vissza tar -
tott cso mag kül de mény (5) be kez dés sze rin ti fel bon tá sá nak 
pon tos he lyé rõl.

(3) A vissza tar tás ról ren del ke zõ vég zés sel szem ben a
fel adó, il let ve a cím zett – jog sza bály sér tés re hi vat ko zás -
sal – ki fo gás sal él het. A ki fo gást a vég zés köz lé sé tõl szá -
mí tott nyolc na pon be lül kell elõ ter jesz te ni a vég zést hozó
vám ha tó ság nál. A ki fo gást a fe let tes szerv a be nyúj tás tól
szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí rál ja el. A ki fo gás nak a fel -
bon tás fo ga na to sí tá sá ra ha lasz tó ha tá lya van.

(4) A vám ha tó ság a pos tai szol gál ta tó fel ve võ- vagy
kéz be sí tõ he lyé rõl, a fu tár- vagy cso mag szál lí tást vég zõ
szol gál ta tó te lep he lyé rõl – jegy zõ könyv egy ide jû fel vé te le 
mel lett – el szál lít hat ja a vissza tar tott cso mag kül de ményt a
fel bon tást vég zõ szerv hez.

(5) Amennyi ben a vissza tar tás ról ren del ke zõ vég zés
cím zett, il let ve fel adó felé tör té nõ köz lé sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül – ha a fel adó, il let ve a cím zett ki fo gás sal
élt, 45 na pon be lül – a cím zett, il let ve a fel adó vagy an nak
kép vi se lõ je a vám ha tó ság (2) be kez dés sze rin ti vég zés ben
meg je lölt szer ve elõtt a cso mag kül de mény fel bon tá sá hoz

a) meg je le nik, vagy
b) nem je le nik meg és a meg je le nés re pót ha tár idõt sem

kér, vagy a pót ha tár idõ ered mény te le nül telt el,
a vám ha tó ság jo go sult a vissza tar tott cso mag kül de -
mény – jegy zõ könyv egy ide jû fel vé te le mel lett tör té -
nõ – fel bon tá sá ra. A meg je le nés re leg fel jebb 45 na pos
póthatáridõ engedélyezhetõ.

(6) A cso mag kül de mény át vi lá gí tá sát és fel bon tá sát a
vám ha tó ság leg alább két el já ró tag já ból álló bi zott ság vé -
gez he ti.

(7) Ha olyan cso mag kül de mény fel bon tá sá ra ke rül sor,
amely adó zás alól el vont jö ve dé ki ter mé ket nem tar tal maz, 
a vám ha tó ság a cso mag kül de ményt vissza cso ma gol ja, és
azt az (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a je len lévõ
cím zett, il let ve fel adó vagy an nak je len lévõ kép vi se lõ je
ré szé re át ad ja, az (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben
pe dig ha la dék ta la nul in téz ke dik a vissza cso ma golt cso -
mag kül de mény, va la mint az an nak fel bon tá sá ról ké szült
jegy zõ könyv cím zett ré szé re tör té nõ el jut ta tá sa iránt.

(8) Amennyi ben olyan cso mag kül de mény fel bon tá sá ra
ke rül sor, amely csak rész ben tar tal maz adó zás alól el vont

jö ve dé ki ter mé ket, ak kor a vám ha tó ság nak a cso mag kül -
de mény ben ta lál ha tó, az adó zás alól el vont jö ve dé ki ter -
mé ken kí vü li do log (dol gok) te kin te té ben kell a (7) be kez -
dés sze rint el jár nia.

(9) A cso mag kül de mény el vesz té sé bõl, meg sé rü lé sé -
bõl, ké se del mes kéz be sí té sé bõl ke let ke zett kár meg té rí té -
sé re a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény ren del ke zé sei,
il let ve a fu tár- vagy cso mag szál lí tást vég zõ szol gál ta tó val
kö tött szer zõ dés ren del ke zé sei irány adó ak az zal az el té rés -
sel, hogy az ott meg ha tá ro zott kár té rí té si fe le lõs ség az
adó zás alól el vont jö ve dé ki ter mé ket nem tar tal ma zó cso -
mag kül de mény ese té ben a vám ha tó sá got ter he li, amennyi -
ben a be kö vet ke zett kár bi zo nyít ha tó an a vám ha tó ság nak
az e § sze rin ti el len õr zé se és/vagy az azt kö ve tõ in téz ke dé -
se foly tán ke let ke zett.”

96.  § A Jöt. 113.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„113.  § (1) Az adó alany vagy a jö ve dé ki ter mé ket for -
gal ma zó más adó zó ál tal el kö ve tett, az Art. sze rint mu lasz -
tá si bír ság gal súj tan dó jog el le nes ma ga tar tá sok ese tén az
Art. ren del ke zé se it a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó ter mé sze tes sze mély 
300 ezer fo rin tig, gaz dál ko dó szer ve zet 600 ezer fo rin tig
ter je dõ mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó, ha az e tör vény ben
meg ha tá ro zott

a) nyil ván tar tást nem ve ze ti, nyil ván tar tás-ve ze té si kö -
te le zett sé gét  valótlan adat tar ta lom mal vagy hi á nyo san tel -
je sí ti, vagy ab ban az ada to kat az elõ írásoktól el té rõ en vagy 
el té rõ rend sze res ség gel rög zí ti,

b) nyil ván tar tás havi zá rá sát, össze sí té sét, an nak a
vám ha tó ság hoz tör té nõ be nyúj tá sát ké se del me sen vagy
nem tel je sí ti.

(3) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó ter mé sze tes sze -
mély re 100 ezer fo rin tig, a gaz dál ko dó szer ve zet re
300 ezer fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír sá got le het ki vet ni
az e tör vény ben és a vég re haj tá si ren de le te i ben elõ írt kö te -
le zett ség meg sér té se, el mu lasz tá sa  miatt, ha arra jog kö vet -
kez ményt sem e tör vény 112.  §-a, sem e § (2) be kez dé se,
sem az Art. nem ha tá roz meg.”

97.  § (1) A Jöt. 114.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
mon dat ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés alá tar to zó nak kell te kin te ni – nem ért -
ve ide a 115.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett ter mé ke ket –”

(2) A Jöt. 114.  §-ának (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az (1) be kez dés sze rin ti jö ve dé ki bír ság alap ja az
adó zás alól el vont ter mék mennyi sé ge és a bír ság meg ál la -
pí tá sa kor ha tá lyos adó mér ték – a (2) be kez dés g) pont sze -
rin ti adó zás alól el vont ter mék ese té ben az 52.  § (1) be kez -
dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ala cso nyabb adó mér -
ték – alap ján szá mí tott adó, il let ve a szõ lõ bor ese té ben az
adó zás alól el vont ter mék li ter ben mért mennyi sé ge és
30 fo rint szor za ta ként meg ha tá ro zott összeg. A jö ve dé ki
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bír ság mér té ke a bír ság alap két sze re se, de leg alább 30 ezer 
fo rint.

(4) A jö ve dé ki ter mék kel gaz da sá gi te vé keny sé get foly -
ta tó gaz dál ko dó szer ve zet, amennyi ben az (1) be kez dés a)
és b) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get foly tat, a
(3) be kez dés sze rin ti bír ság alap két sze re sé nek, ke res ke -
del mi mennyi ség ese té ben öt szö rö sé nek meg fe le lõ mér té -
kû jö ve dé ki bír ság fi ze té sé re kö te les. A jö ve dé ki bír ság
leg ki sebb össze ge 150 ezer fo rint. Nem vet he tõ ki jö ve dé -
ki bír ság a kü lön jog sza bály sze rint nyil ván tar tás ba vett
me zõ gaz da sá gi fel hasz ná ló ra, ha az ál ta la fel hasz nált gáz -
olaj jö ve dé ki adó já nak vissza té rí té sét a vám ha tó ság ki uta -
lás elõtt el len õriz te.

(5) A fel hasz ná lói en ge dé lyes az egyéb el len õr zött ás -
vány olaj nak, a meg fi gyelt ter mék nek vagy a tel je sen de na -
tu rált al ko hol nak, az adó rak tár-en ge dé lyes az 50.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti meg fi gyelt ter mék nek (ki vé ve bio dí zel és
üzem anyag-ada lék) vagy a tel je sen de na tu rált al ko hol nak
a 60.  § (3) be kez dés sze rin ti el szá mo lás sal meg ál la pí tott,
nem en ge dé lye zett cél ra tör tént fel hasz ná lá sa (kész let hi á -
nya) ese tén az ilyen fel hasz ná lás ként ki mu ta tott mennyi -
ség és az 52.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
ala cso nyabb, il let ve – az 50.  § (4) be kez dés e) pont ja sze -
rin ti meg fi gyelt ter mék, to váb bá a tel je sen de na tu rált al ko -
hol ese tén – a 64.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a bír -
ság meg ál la pí tá sa kor ha tá lyos adó mér ték alap ján szá mí -
tott összeg két sze re sé nek meg fe le lõ össze gû, de leg alább
50 ezer fo rint jö ve dé ki bír sá got fi zet.

(6) A jö ve dé ki el len õr zés so rán fel tárt olyan, az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott jövedékitör vény-sértés ese tén,
ahol az adó zás alól el vont ter mék után szá mí tott jö ve dé ki
adó össze ge a 20 ezer fo rin tot nem ha lad ja meg, a jö ve dé ki
el len õr zést vég zõ gyor sí tott el já rás ke re té ben a hely szí nen
jö ve dé ki bír sá got szab hat ki és szed het be, és a le fog lalt
adó zás alól el vont ter mé ket el ko boz za, amennyi ben a ter -
mék bir to ko sa, szál lí tó ja a tör vénysértés té nyét el is me ri,
to váb bá a jog kö vet kez mé nyek rõl  szóló tá jé koz ta tást tu do -
má sul ve szi és jog or vos la ti jo gá ról le mond. A (3) be kez -
dés ben fog lal tak tól el té rõ en a jö ve dé ki bír ság össze ge
20 e zer fo rint. Amennyi ben a gyor sí tott el já rás fel té te lei
nem áll nak fenn, úgy az el len õr zést vég zõ az ál ta lá nos sza -
bá lyok sze rint jár el.”

98.  § A Jöt. 115.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Cu kor cef re, il let ve a cu kor cef ré bõl al ko hol ter mék
vagy a 2204, 2205, 2206 vám ta ri fa szám alá tar to zó ter mék
jo go su lat lan elõ ál lí tá sa, ér té ke sí té se, meg vá sár lá sa, bir -
tok lá sa, to váb bá – amennyi ben kü lön jog sza bály sze rint
mi nõ ség vé del mi bír ság ki sza bá sá nak nincs he lye – a bor
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás tól el té rõ elõ ál -
lí tá sa vagy ke ze lé se, il let ve az így elõ ál lí tott vagy ke zelt
bor ér té ke sí té se, bir tok lá sa, va la mint – a szõ lõ tör köly ki -
vé te lé vel – a bo rá sza ti mel lék ter mék jo go su lat lan ér té ke sí -
té se, meg vá sár lá sa, bir tok lá sa ese tén li te ren ként, il let ve
ki lo gram mon ként 3000 fo rint, de leg alább 100 ezer fo rint,

a szõ lõ tör köly jo go su lat lan ér té ke sí té se, meg vá sár lá sa,
bir to ko lá sa ese tén 100 ki lo gram mon ként 3000 fo rint jö ve -
dé ki bír sá got kell ki vet ni.”

99.  § A Jöt. ki egé szül a kö vet ke zõ új 116/A.  §-sal:

„116/A.  § (1) A jö ve dé ki bír ság össze ge ki vé te les mél -
tány lást ér dem lõ kö rül mény ese tén hi va tal ból vagy ké re -
lem re mér sé kel he tõ, il let ve ki sza bá sa mel lõz he tõ, ha a kö -
rül mé nyek bõl meg ál la pít ha tó, hogy a jog sér tõ sze mély az
adott hely zet ben a tõle el vár ha tó kö rül te kin tés sel járt el. A
jö ve dé ki bír ság mér sék lé sé nél az eset összes kö rül mé nyét
mér le gel ni kell, kü lö nö sen az adó zás alól el vont ter mék, a
ha mis, ha mi sí tott vagy jog ta la nul meg szer zett adó jegy,
zár jegy és hi va ta los zár mennyi sé gét, az adó hi ány nagy sá -
gát, ke let ke zé sé nek kö rül mé nye it, a jog sér tõ sze mély jog -
el le nes ma ga tar tá sá nak sú lyát.

(2) Nincs he lye – sem hi va tal ból, sem ké re lem re – a jö -
ve dé ki bír ság mér sék lé sé nek, ha

a) a jog sér tõ sze mély is mé tel ten kö ve tett el jö ve dé ki
bír ság ki sza bá sá val járó jog sér tést, vagy

b) a jö ve dé ki bír ság ki sza bá sa cu kor cef ré vel, de na tu -
rált al ko hol ter mék kel vagy ab ból elõ ál lí tott al ko hol ter -
mék kel, adó jegy nél kü li, ha mis, ha mi sí tott vagy jo go su lat -
la nul meg szer zett adó jeggyel el lá tott do hány gyárt mánnyal 
össze füg gés ben el kö ve tett jog sér tés  miatt tör tént.”

100.  § A Jöt. ki egé szül a kö vet ke zõ új 116/B.  §-sal:

„116/B.  § (1) Az adó zás alól el vont ter mék, a ha mis, ha -
mi sí tott vagy jog ta la nul meg szer zett zár jegy, adó jegy, hi -
va ta los zár, a cu kor cef re, il let ve az ab ból jo go su lat la nul
elõ ál lí tott al ko hol ter mék vagy a 2204, 2205, 2206 vám ta -
ri fa szám alá tar to zó ter mék, a jo go su lat la nul ér té ke sí tett
bo rá sza ti mel lék ter mék, a jö ve dé ki ter mék elõ ál lí tá sá ra al -
kal mas, jo go su lat la nul elõ ál lí tott, ér té ke sí tett desz til lá ló -
be ren de zés, fõ zõ üst, for ra ló üst, gép vagy egyéb esz köz, a
jo go su lat la nul át adott, ér té ke sí tett, meg vá sá rolt szá rí tott
do hány több ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ál ta li együt tes bir -
to ko lá sa és/vagy szál lí tá sa ese tén a jö ve dé ki bír ság meg fi -
ze té sé re va la mennyi bir to kos sze mély egye tem le ge sen kö -
te lez he tõ (a továb biak ban: társ kö te le zett).

(2) A vám ha tó ság a ki sza bott jö ve dé ki bír ság meg fi ze -
té sét bár me lyik társ kö te lez et tõl vagy mind egyi kük tõl
együt te sen is kö ve tel he ti. Amennyi ben a társ kö te le zet tek
bár me lyi ke a jö ve dé ki bír sá got meg fi ze ti, a töb bi társ kö te -
le zett bír ság fi ze té si kö te le zett sé ge is meg szû nik.

(3) A társ kö te le zet te ket a fi ze té si kö te le zett ség egy más
kö zött egyen lõ arány ban ter he li. Ha va la mely társ kö te le -
zett a vám ha tó ság felé a rá esõ fi ze té si kö te le zett sé get meg -
ha la dó összeg ben tel je sít, a töb bi társ kö te le zet tel szem -
ben – a fi ze té si kö te le zett ség õket ter he lõ ré sze ere -
jéig – meg té rí té si kö ve te lé se tá mad.”

101.  § (1) A Jöt. 117.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„Nem kell al kal maz ni az (1) be kez dés ben fog lalt in téz -
ke dést, amennyi ben a jö ve dé ki ter mék mennyi sé ge,
amely re az (1) be kez dés ben em lí tett jog sér tést el kö vet ték,
nem éri el a 110.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke res -
ke del mi mennyi sé get, il let ve az üzem anya gok ese té ben az
500 li tert, és a jog sér tést elsõ íz ben kö vet ték el.”

(2) A Jöt. 117.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (5) be kez dés -
sel:

„(5) Amennyi ben a vo nat ko zó jog sza bály sze rin ti ven -
dég lá tás üz let kör ben ki adott mû kö dé si en ge déllyel ren del -
ke zõ nem jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõt a 114.  § (2) be -
kez dés b) és c) pont ja sze rin ti jog sér tés  miatt jog erõ sen jö -
ve dé ki bír ság meg fi ze té sé re kö te lez ték, a vám ha tó ság az
al ko hol ter mék, a sör, a bor, a pezs gõ és a köz tes al ko hol -
ter mék be szer zé sé rõl, ér té ke sí té sé rõl és napi kész let vál to -
zá sá ról a kü lön jog sza bály sze rin ti, a vám ha tó ság ál tal elõ -
ze tesen jó vá ha gyott kü lön nyil ván tar tás két évig tör té nõ
ve ze té sé re kö te le zi. A nyil ván tar tás-ve ze té si kö te le zett -
ség rõl ren del ke zõ ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül
azon nal vég re hajt ha tó. A vám ha tó ság a nem jö ve dé ki en -
ge dé lyes ke res ke dõ ál tal a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 5 mun ka na pon be lül be mu ta tott nyil ván tar tást
5 mun ka na pon be lül hi te le sí ti, mellyel egy ide jû leg ér te sí ti
a nem jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõt a nyil ván tar tás-ve -
ze té si kö te le zett ség kez dõ idõ pont já ról. Ha a nem jö ve dé ki 
en ge dé lyes ke res ke dõ ter hé re a nyil ván tar tás-ve ze té si kö -
te le zett sé gé nek idõ tar ta ma alatt is mé tel ten a 114.  § (2) be -
kez dés b) és c) pont ja sze rin ti jog sér tést ál la pí ta nak meg
jog erõ sen, a nyil ván tar tás-ve ze té si kö te le zett sé gé nek idõ -
tar ta ma to váb bi két év vel meg hosszab bo dik.”

102.  § (1) A Jöt. 119.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A vám ha tó ság)

„c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás tól el té -
rõ en elõ ál lí tott vagy ke zelt, a 115.  § (3) be kez dé sé nek ren -
del ke zé se alá esõ bort, bo rá sza ti mel lék ter mé ket [e §, va la -
mint a 120.  § al kal ma zá sá ban az a)–c) pon tok ban meg ha -
tá ro zot tak a továb biak ban: ter mé kek],”

(le fog lal ja.)

(2) A Jöt. 119.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A le fog lalt ter mék, do log és esz köz – a (6) be kez dés 
d) pont ja sze rin ti eset ben fog lal tak ki vé te lé vel – an nak ad -
ha tó ki, aki a tu laj don jo gát min den két sé get ki zá ró an iga -
zol ja, vagy an nak, aki tõl azt (azo kat) a vám ha tó ság le fog -
lal ta, fel té ve, hogy a jog sze rû bir tok lás té nyét iga zol ta. A
ki adás fel té te le – a (6) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ki -
vé te lé vel –, hogy a le fog la lás meg szün te té sé rõl ren del ke -
zõ vég zés köz lé sé nek nap ját kö ve tõ nap és a ki ad ni ren delt
ter mék, do log és esz köz ki adá sá nak nap ja kö zöt ti idõ tar -
tam ra esõ tá ro lá si költ sé get a vám ha tó ság ré szé re iga zol -
tan meg té rít sék. A (6) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ben a 
le fog lalt dol got a bün te tõ el já rást le foly ta tó ha tó ság nak
kell át ad ni.”

(3) A Jöt. 119.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (8)–(10) be -
kez dé sek kel, és egy ide jû leg a je len le gi (8)–(11) be kez dé -
sek szá mo zá sa (11)–(14) be kez dés re vál to zik:

„(8) Ha a (6) be kez dés a)–c) és e) pont ja sze rint ki ad ni
ren delt ter mé ket, dol got és esz közt a le fog la lás meg szün te -
té sé rõl ren del ke zõ vég zés köz lé sét kö ve tõ 60 na pon be lül
a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély nem ve szi át,
úgy azt a vám ha tó ság ér té ke sít he ti. Az ér té ke sí tés bõl be -
folyt el len ér ték a ki ad ni ren delt, de át nem vett ter mék, do -
log és esz köz he lyé be lép. Az elõb bi ek sze rint kell el jár ni
ab ban az eset ben is, ha a szál lí tás ra hasz nált, nem a jö ve dé -
ki tör vénysértés el kö ve tõ jé nek tu laj do ná ban lévõ esz köz
le fog la lá sá nak (6) be kez dés e) pont ja sze rin ti meg szün te -
té sé rõl ren del ke zõ vég zés meg ho za ta lá ra a nyi lat ko zat té -
te li fel hí vás ered mény te len el tel te vagy a fel hí vás si ker te -
len kéz be sí té se  miatt nem ke rül het sor.

(9) Amennyi ben a (8) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti ér -
té ke sí tés bõl be folyt el len ér té ket az an nak át vé te lé re jo go -
sult sze mély a vám ha tó ság ezi rá nyú tá jé koz ta tá sá nak köz -
lé sé tõl szá mí tott öt éven be lül nem ve szi át, ak kor az ér té -
ke sí tés bõl be folyt el len ér ték a ma gyar ál lam ra száll. Az ér -
té ke sí tés bõl be folyt el len ér ték után a vám ha tó ság nak ka -
mat fi ze té si kö te le zett sé ge nincs.

(10) A (8) és (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõk
el mu lasz tá sa  miatt iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá nak he lye
nincs.”

103.  § A Jöt. 128/A.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új
(10) be kez dés sel:

„(10) 2009. de cem ber 31-éig a 111/A.  § (1) be kez dé se
b) pont já nak ren del ke zé sét a Ro má ni á ból és Bul gá ri á ból
ér ke zõ, ci ga ret tát tar tal ma zó cso mag kül de mé nyek re a har -
ma dik or szág ból ér ke zõ cso mag kül de mé nyek ese té ben ér -
vé nye sü lõ adó men tes mennyi sé gen fe lü li mennyi ség ese -
tén le het al kal maz ni.”

104.  § (1) A Jöt. 129.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ha tá roz za meg)

„a) a me zõ gaz da sá gi ága zat ban a szán tó, a kert, a gyü -
möl csös, a szõ lõ, a gyep, a ha las tó mû ve lé si ág ban, va la -
mint az er dõ fel újí tás ban fel hasz nált, de éven te hek tá ron -
ként leg fel jebb 97 li ter gáz olaj jö ve dé ki adó ja 80 szá za lé -
ká nak a kü lön jog sza bály sze rint nyil ván tar tás ba vett me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re tör té nõ vissza té rí té sét, a
vissza té rí tés fel té te le it és sza bá lya it,”

(2) A Jöt. 129.  §-a (2) be kez dé sé nek c), f) és r) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a be kez dés ki egé -
szül a kö vet ke zõ t) pont tal:

(Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
arra, hogy ren de let ben ha tá roz za meg)

„c) az e tör vény ben elõ írt nyil ván tar tá sok ve ze té sé re, a
vám ha tó ság felé a nyil ván tar tá sok alap ján tel je sí ten dõ
adat szol gál ta tás tar tal má ra, mód já ra és tech ni kai feltéte -
leire, a bi zony la tok ki ál lí tá sá ra, a jö ve dé ki ter mé kek és a
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meg fi gyelt ter mé kek el szá mo lá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat;”

„f) a zár jegy, va la mint a hor dós és kan nás ki sze re lé sû
bor ra elõ írt hi va ta los zár al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel
 való el szá mo lás nak, a zár jegy fel hasz ná lá sá val kap cso la -
tos tárgy na pi adat szol gál ta tás tar tal má nak, mód já nak és
tech ni kai fel té te le i nek, az adó jegy igény lé sé nek, vissza vé -
te lé nek, al kal ma zá sá nak rész le tes sza bá lya it;”

„r) az 52.  § (1) be kez dés a), il let ve d) pont ja sze rin ti ala -
cso nyabb adó mér ték, va la mint az 52.  § (2) be kez dé sé ben
az E85-re meg ha tá ro zott adó mér ték al kal ma zá sá hoz a bi o -
e ta nol-, il let ve a bio dí zel-tar ta lom iga zo lá sá nak rész le tes
sza bá lya it;”

„t) a bio üzem anyag kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem ben
tör té nõ elõ ál lí tá sa en ge dé lye zé sé nek fel té te le it, va la mint a 
bio üzem anyag-adó rak tár en ge dé lye sé re vo nat ko zó bi -
zony la to lás, nyil ván tar tás és el szá mo lás rész le tes sza bá -
lya it.”

(3) A Jöt. 129.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (7) be kez dés -
sel:

„(7) Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter és a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter arra, hogy
együt tes ren de let ben ha tá roz za meg a dip lo má ci ai és kon -
zu li kép vi se let, a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se let tag ja,
va la mint a nem zet kö zi szer ve zet vagy kép vi se le te és ezek
tiszt vi se lõ je ál tal meg fi ze tett adó, to váb bá az ál ta luk az
adó jeggyel el lá tott do hány gyárt mány után meg fi ze tett ál -
ta lá nos for gal mi adó vissza igény lé sé nek rész le tes sza bá -
lya it.”

105.  § A Jöt. ki egé szül az e tör vény 4. szá mú mel lék le te
sze rin ti 1. szá mú és az e tör vény 5. szá mú mel lék le te sze -
rin ti 2. szá mú mel lék let tel.

HARMADIK RÉSZ

VII. Fejezet

Az energiaadóról  szóló 
2003. évi LXXXVIII. tör vény módosítása

106.  § Az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII.
tör vény (a továb biak ban: Etv.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. át vi te li há ló zat: a vil la mos ener gia át vi te lé re szol -

gáló ve ze ték rend szer;
2. elekt ro li ti kus fo lya mat: min den olyan fo lya mat,

amely nél elekt ro mos ener gia fel hasz ná lá sa mel lett oxi dá -
ció és re duk ció megy vég be az elekt ro lit ol dat és az elekt -
ró dok érint ke zé si fe lü le tén;

3. el osz tó há ló zat: a vil la mos ener gia el osz tá sá ra és a
fel hasz ná lói csat la ko zá si pont ra  való el jut ta tás cél já ra
szol gá ló ve ze ték rend szer – be le ért ve a tar tó szer ke ze te ket

is –, a hoz zá tar to zó át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zé sek kel 
együtt;

4. ener gia: a föld gáz és a vil la mos ener gia;
5. ener gia ke res ke dõ: az ener gia rend sze res és üz let sze -

rû, nem sa ját fel hasz ná lá si cél ra tör té nõ vá sár lá sát és ér té -
ke sí té sét vég zõ, a kü lön jog sza bály sze rin ti vil la mos ener -
gia-ke res ke del mi vagy föld gáz-ke res ke del mi en ge déllyel
ren del ke zõ sze mély;

6. fel hasz ná ló: vil la mos ener gi át sa ját fel hasz ná lás cél -
já ra be szer zõ sze mély, be le ért ve azt a sze mélyt is, aki vil -
la mos ener gi át a kü lön jog sza bály sze rint meg en ge dett to -
vább adás cél já ra is be sze rez;

7. fel jo go sí tott fo gyasz tó: az az ener gia fo gyasz tó, aki a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel, sza bad
meg ál la po dás alap ján vá sá rol föld gázt;

8. föld gáz: a 2711 11 00 és a 2711 21 00 vám ta ri fa szám 
alá tar to zó ter mék, nem ért ve ide a jö ve dé ki adó ról és a jö -
ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról
 szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 52.  § (1) be kez dés
g) pont ja alá tar to zó sû rí tett gáz hal maz ál la po tú szén hid ro -
gént;

9. há ló za ti en ge dé lyes: a vil la mos ener gi á ról  szóló tör -
vény, il let ve a föld gáz el lá tás ról  szóló tör vény sze rint az el -
osz tó há ló za ti en ge dé lyes, va la mint – há ló za ti te vé keny sé -
ge vo nat ko zá sá ban – a vil la mos ener gia-ipa ri át vi te li rend -
szer irá nyí tó és a föld gáz szál lí tá sát vég zõ sze mély;

10. ké mi ai re duk ció: olyan elekt ron fel vé tel lel járó fo -
lya mat, amely nek ered mé nye ként a re du ká ló anyag oxi dá -
ci ós szá ma csök ken, azaz csök ken a po zi tív, nõ a ne ga tív
töl té sek szá ma;

11. ko há sza ti fo lya mat: nyers vas gyár tás, koksz gyár tás, 
acél gyár tás, alu mí ni um gyár tás, szí nes fém gyár tás, vas-,
acél-, alu mí ni um- és szí nes fém ön tés, érc zsu go rí tás, zsu -
go rít mány gyár tás, me leg hen ger lés, hi deg hen ger lés, le -
mez fel dol go zás, me leg saj to lás, ko vá cso lás, be vo na to lás,
koksz gáz tisz tí tás, üveg ol vasz tás;

12. köz üze mi fo gyasz tó: az az ener gia fo gyasz tó, aki
(amely) a köz üze mi szol gál ta tó tól, köz üze mi szer zõ dés
alap ján vé te lez föld gázt;

13. köz üze mi szol gál ta tó: az a kü lön jog sza bály sze rin ti 
köz üze mi szol gál ta tá si en ge déllyel, il let ve köz üze mi
nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zõ jogi sze mély,
aki köz üze mi szer zõ dés alap ján a köz üze mi fo gyasz tó szá -
má ra, a fo gyasz tó igé nye sze rint nyújt szol gál ta tást;

14. la kos sá gi fo gyasz tó: a föld gáz ese té ben az a fo -
gyasz tó, aki kü lön jog sza bály alap ján la kos sá gi (ház tar tá -
si) ár sza bás, il let ve díj sza bás alap ján vesz igény be szol gál -
ta tást, a vil la mos ener gia ese té ben az a fo gyasz tó, aki a kü -
lön jog sza bály sze rint sa ját ház tar tá sa fo gyasz tá sá nak cél -
já ra vá sá rol vil la mos ener gi át és a vá sá rolt vil la mos ener -
gi á val nem foly tat jö ve de lem szer zés cél já ból gaz da sá gi te -
vé keny sé get;

15. meg úju ló ener gia for rás: a geo ter mi kus, a nap-, a
szél-, a víz ener gia és a bio massza (ide ért ve a bio masszá ból 
elõ ál lí tott ter mé ket is), to váb bá a hul la dék le ra kó ból, il let -
ve szenny víz ke ze lõ lé te sít mény bõl szár ma zó gáz, bio gáz;
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16. pár na gáz kész let: az a gáz mennyi ség, ame lyet a
föld gáz el lá tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott föld
alat ti gáz tá ro ló meg fe le lõ mû kö dé sé hez ál lan dó an biz to sí -
ta ni kell a tá ro ló ré teg(ek)ben;

17. szer ve zett piac: spe ci á lis áru tõzs de, ahol az ener -
gia ke res ke de lem szab vá nyo sí tott ügy le tek for má já ban
mû kö dik;

18. táv hõ ter me lõ lé te sít mény: a táv hõ szol gál ta tás ról
 szóló tör vény alap ján ér tel me zett lé te sít mény;

19. ter me lõ: vil la mos ener gi át a kü lön jog sza bály sze -
rin ti en ge déllyel vagy en ge dély kö te le zett ség nél kül elõ ál -
lí tó jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li egyéb szer ve zet 
vagy gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes sze -
mély (a továb biak ban együtt: sze mély), il let ve az a sze -
mély, aki kü lön jog sza bály sze rin ti en ge dély alap ján föld -
gáz bá nyá sza ti te vé keny sé get vé gez;

20. vám ta ri fa szám: a Ta nács 2658/87/EGK ren de le té -
nek a Bi zott ság 2031/2001/EGK ren de le té vel mó do sí tott,
2002. ja nu ár 1-jén ha tá lyos 1. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott Kom bi nált Nó menk la tú rá val meg egye zõ tar tal -
mú, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki adott kü lön
ren de let ben ki hir de tett áru azo no sí tó szá mok;

21. vil la mos ener gia: a 2716 vám ta ri fa szám alá tar to zó
ter mék;

22. vég fo gyasz tó: köz üze mi, fel jo go sí tott, il let ve la -
kos sá gi fo gyasz tó nak nem mi nõ sü lõ föld gáz fo gyasz tó,
nem ért ve ide a köz üze mi szol gál ta tót, az ener gia ke res ke -
dõt és a há ló za ti en ge dé lyest.”

107.  § Az Etv. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § (1) Adót kell fi zet ni, ha
a) a köz üze mi szol gál ta tó köz üze mi fo gyasz tó nak – a

la kos sá gi fo gyasz tó ki vé te lé vel – föld gázt ér té ke sít,
b) az ener gia ke res ke dõ fel jo go sí tott fo gyasz tó nak vagy 

fel hasz ná ló nak ener gi át ér té ke sít, ki vé ve a la kos sá gi fo -
gyasz tó nak tör té nõ ér té ke sí tést,

c) a fel jo go sí tott fo gyasz tó vagy a fel hasz ná ló bel föl -
dön köz vet le nül ter me lõ tõl vagy szer ve zett pi ac ról ener -
giát vá sá rol, ki vé ve a la kos sá gi fo gyasz tó ál ta li vá sár lást,

d) a fel jo go sí tott fo gyasz tó vagy a fel hasz ná ló köz vet -
le nül az Eu ró pai Unió más tag ál la má ból ener gi át vá sá rol,
ki vé ve a la kos sá gi fo gyasz tó ál ta li vá sár lást,

e) a fel jo go sí tott fo gyasz tó vagy a fel hasz ná ló köz vet -
le nül az Eu ró pai Uni ón kí vü li or szág ból ener gi át vá sá rol,
ki vé ve a la kos sá gi fo gyasz tó ál ta li vá sár lást,

f) a sze mély sa ját fel hasz ná lás ra ter mel ener gi át, ki vé -
ve, ha a ter melt vil la mos ener gi át meg úju ló ener gia for rás -
ból ál lít ja elõ, vagy a ter melt ener gia fel hasz ná lá sa a 6.  §
(1) be kez dé sé ben meg je lölt cél ra tör té nik, vagy a ter melt
vil la mos ener gi át adó val ter helt ener gia fel hasz ná lá sá val
és 50 me ga watt alat ti tel je sít mé nyû erõ mû ben ál lít ja elõ,
fel té ve, hogy nem él a 6.  § (1) be kez dés b) és f) pont ja sze -
rin ti adó-vissza igény lé si jo go sult sá gá val,

g) a köz üze mi szol gál ta tó, az ener gia ke res ke dõ vagy a
há ló za ti en ge dé lyes sa ját cél ra hasz nál fel ener gi át, nem

ért ve ide a há ló za ti en ge dé lyes ese té ben a há ló za ti vesz te -
ség pót lá sa cél já ból tör tént fel hasz ná lást,

h) a vég fo gyasz tó vagy a fel hasz ná ló az a)–g) pont ban
nem em lí tett eset ben ener gia adó val nem ter helt ener gi át
vá sá rol.

(2) Az adó ala nya az (1) be kez dés a) pont ja ese té ben a
köz üze mi szol gál ta tó, az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben
az ener gia ke res ke dõ, az (1) be kez dés c)–e) pont ja ese té -
ben a fel jo go sí tott fo gyasz tó, il let ve a fel hasz ná ló, az
(1) be kez dés f) pont ja ese té ben az elõ ál lí tó, az (1) be kez -
dés g) pont ja ese té ben a köz üze mi szol gál ta tó, az ener gia -
ke res ke dõ, il let ve a há ló za ti en ge dé lyes, az (1) be kez dés
h) pont ja ese té ben a vég fo gyasz tó, il let ve a fel hasz ná ló
(a továb biak ban együtt: adó alany).”

108.  § Az Etv. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke
a) a vil la mos ener gi á ra me ga watt órán ként 252 fo rint,
b) a föld gáz ra gi ga jo u le-on ként 75,60 fo rint.”

109. § Az Etv. 6.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti szám la ként olyan 
szám la is el fo gad ha tó, ame lyet az e tör vény sze rint adó zot -
tan be szer zett, és a kü lön jog sza bály sze rint jog sze rû en, il -
let ve szer zõ dés sze gés nek nem mi nõ sü lõ mó don to vább -
adott ener gi á ról ál lí tott ki a to vább adást vég zõ köz üze mi
fo gyasz tó, fel jo go sí tott fo gyasz tó vagy fel hasz ná ló, és
amely nek mel lék le tét ké pe zi a to vább adást vég zõ ne vé re
ki ál lí tott, a to vább adott ener gia adó alany tól tör tént be szer -
zé sé rõl  szóló szám la má so la ta.”

NEGYEDIK RÉSZ

VIII. Fejezet

A közösségi vámjog végrehajtásáról  szóló
 2003. évi CXXVI. tör vény módosítása

110. § (1) A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló
2003. évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 1.  §-a
(3) be kez dé sé nek 3. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

[(3) E tör vény al kal ma zá sá ban]
„3. meg bíz ha tó vám adós: az a sze mély, aki, il let ve

amely nek ve ze tõ je iga zol ja, hogy nem áll gaz da sá gi te vé -
keny sé gé vel össze füg gõ sú lyos bûn cse lek mény el kö ve té -
se  miatt bün te tés vagy in téz ke dés alatt, va la mint

a) aki nek a ké re lem el bí rá lá sa vagy a vám ha tó ság el -
len õr zé se idõ pont já ban nincs a ma gyar ál la mi adó ha tó ság -
nál (a továb biak ban: ál la mi adó ha tó ság), il let ve vám ha tó -
ság nál – en ge dély nél kül – az elõ írt, vagy a fi ze té si fel szó -
lí tás ban meg ha tá ro zott idõ tar ta mon túl meg nem fi ze tett
tar to zá sa (a továb biak ban: kint lé võ ség), to váb bá va la mely 
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tag ál lam vám ha tó sá ga ál tal vég re haj ta ni kért vám tar to zá -
sa, és

b) aki nyi lat ko zik ar ról, hogy nem áll csõd-, fel szá mo -
lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt.

Az a) pont ban meg ha tá ro zott, az ál la mi adó ha tó ság nál
nyil ván tar tott adó tar to zás ada ta it a vám ha tó ság köz vet le -
nül kéri meg az ál la mi adó ha tó ság tól, amennyi ben a meg -
bíz ha tó vám adós fel té te le i nek iga zo lá sa so rán ezen adó ti -
tok nak mi nõ sü lõ ada tai ke ze lé sé re az ügy fél a vám ha tó sá -
got írás ban fel ha tal maz za. A fel so rolt fel té te lek fenn ál lá -
sát – a vám ha tó sá gi ada tok és az ügy fél ké rel mé re más ha -
tó ság tól be kért ada tok, il let ve a vám kó dex 5a. Cik ke sze -
rin ti en ge dé lye zett gaz dál ko dó stá tusszal ren del ke zõk ki -
vé te lé vel – az ille té kes vám szerv nél a ké rel me zõ nek éven -
te iga zol nia kell. A vám ha tó ság a fel té te lek meg lé tét fo lya -
ma to san, il let ve bár mi kor vizs gál hat ja.

A meg bíz ha tó vám adós sze mély re vo nat ko zó fel té te le -
ket az EK vég re haj tá si ren de let 14a. Cik ke a) és c) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott AEO-ta nú sít vánnyal ren del ke zõ sze -
mé lyek nél a ta nú sít vány ki adá sa, il let ve az EK vég re haj tá -
si ren de let 14q. Cik ké nek (5) be kez dé se sze rin ti új bó li ér -
té ke lé se so rán együtt vizs gál ja a vám ha tó ság. A fel té te lek
fenn ál lá sát az AEO-ta nú sít vány ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint kell iga zol ni.”

(2) A Vtv. 1.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ 14., 15.
és 16. pon tok kal egé szül ki:

„14. vám hi ány: a jog sze rû en ki szab ha tó vám és nem
kö zös sé gi adók és dí jak és az an nál ki sebb ér ték ben té ve -
sen kö zölt vám és nem kö zös sé gi adók és dí jak kü lön bö ze -
te, to váb bá a jog sze rû en ki szab ha tó, nem kö zölt vám és
nem kö zös sé gi adók és dí jak össze ge, ha az nem ab ból
eredt, hogy a vám ha tó ság jog sza bályt sér tett, vagy a ren -
del ke zés re álló ada to kat hely te le nül ér té kel te, ide nem ért -
ve az el len õr zés nél kü li el fo ga dás ese tét;

15. kö ze li hoz zá tar to zó: há zas társ, egye nes ág be li ro -
kon, örök be fo ga dott, mos to ha és ne velt gyer mek, örök be -
fo ga dó, mos to ha és ne ve lõ szü lõ, test vér, élet társ.;

16. gaz da sá gi te vé keny sé gé vel össze füg gõ sú lyos bûn -
cse lek mény: e tör vény, il let ve az EK vég re haj tá si ren de let
14f. cikk b) pont já nak al kal ma zá sá ban a ké rel me zõ gaz da -
sá gi te vé keny sé gé vel össze füg gõ sú lyos bûn cse lek mény
alatt a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény 216/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 218.  §-ának
(1)–(3) be kez dé sé ben, 253.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben,
254.  §-ában, 256.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 258/B.  §-ának
(1)–(3) be kez dé sé ben, 258/C.  §-ában, 258/E.  §-ában,
261/A.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, 263/B.  §-ának (1) és
(3) be kez dé sé ben, 264/C.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben,
274.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 276.  §-ában, 277.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 277/A.  §-ában, 278.  §-ában,
281/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, 282/A.  §-ának (1) és
(3) be kez dé sé ben, 283/A.  § (1) be kez dé sé ben, 317.  §-ának 
(1) és (4)–(7) be kez dé se i ben, 318.  §-ának (1) és (4)–(7) be -
kez dé se i ben, 326.  §-ának (1) és (4)–(6) be kez dé se i ben, va -
la mint a XVII. Fe je ze té ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mé -
nye ket kell ér te ni. Jogi sze mély gaz dál ko dó ese tén to váb bi 

fel té tel, hogy a fen ti bûn cse lek mé nyek el kö ve té se az
AEO-ta nú sít vány irán ti ké rel met be nyúj tó gaz da sá gi sze -
rep lõ ja vá ra a jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün -
te tõ jo gi in téz ke dé sek rõl  szóló 2001. évi CIV. tör vény
1.  §-a (1) be kez dé sé nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott va -
gyo ni elõny szer zé sét cé loz ta vagy ered mé nyez te és a bûn -
cse lek ményt az AEO-ta nú sít vány irán ti ké rel met be nyúj tó
gaz da sá gi sze rep lõ

a) ügy ve ze tés re vagy kép vi se let re fel jo go sí tott tag ja
vagy tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, il le tõ -
leg ezek meg bí zott ja az AEO-ta nú sít vány irán ti ké rel met
be nyúj tó gaz da sá gi sze rep lõ te vé keny sé gi kö ré ben kö vet te 
el,

b) tag ja vagy al kal ma zott ja az AEO-ta nú sít vány irán ti
ké rel met be nyúj tó gaz da sá gi sze rep lõ te vé keny sé gi kö ré -
ben kö vet te el, és azt a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ fel ügye le ti
vagy el len õr zé si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se meg aka dá -
lyoz hat ta vol na.”

111. § A Vtv. 2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(6) A Ket. VIII. fe je ze te az e tör vény ha tá lya alá tar to -
zó el já rá sok ban nem al kal maz ha tó. A vám eljá rások és az
áruk kö zös sé gi vám te rü let rõl való új ra ki vi te le ese té ben, a
Ket.-ben meg ha tá ro zott elekt ro ni kus ügy in té zé si sza bá -
lyok kö zül nem kell al kal maz ni az ügy fe lek elekt ro ni kus
alá írá sá ra, va la mint az ügy fél ka pu ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket.”

112. § A Vtv. 6.  §-a az aláb bi (2)–(3) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(2) A Vám- és Pénz ügy õr ség a vám ha tó sá gi in téz ke dés 
so rán az érin tett sze mély rõl, a kör nye zet rõl, il let ve a vám -
ha tó sá gi in téz ke dés szem pont já ból lé nye ges kö rül mény -
rõl, tárgy ról kép- és hang fel vé telt ké szít het. A Vám- és
Pénz ügy õr ség ál tal ké szí tett kép- és hang fel vé tel, il let ve
az ab ban sze rep lõ sze mé lyes adat az ese mény hely szí nén
el kö ve tett bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés  miatt kez de -
mé nye zett el já rás, il let ve a vám ha tó ság ha tás kö ré be tar to -
zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás so rán vagy az érin tett jo -
ga i nak gya kor lá sa cél já ból hasz nál ha tó fel.

(3) Ha a kép- vagy hang fel vé te len rög zí tett cse lek mény
 miatt bün te tõ- vagy sza bály sér té si el já rás nem in dul, a
kép- és hang fel vé telt leg ké sõbb a rög zí tett cse lek mény
idõ pont já tól szá mí tott har minc nap el tel té vel tö röl ni kell.”

113. § (1) A Vtv. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nem mi nõ sül utó la gos el len õr zés nek, ha a vám ha -
tó ság a Ta nács nak a Kö zös ség Vám kó de xé nek lét re ho zá -
sá ról  szóló 2913/92/EGK ren de le te (a továb biak ban: vám -
kó dex) 78. Cik ké ben meg ha tá ro zott áru nyi lat ko zat utó la -
gos el len õr zé sét foly tat ja le, il let ve ha az AEO-ta nú sít vány 
ki ál lí tá sá nak fel té te lei és kri té ri u mai tel je sü lé sét vizs gál ja, 
to váb bá ha a Ket. alap ján ha tó sá gi el len õr zést vé gez, il let -
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ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el len õr zé si fel -
ada tát lát ja el.”
 (2) A Vtv. 7.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az utó la gos el len õr zés
a) át fo gó vizs gá lat (az ügy fél nem kö zös sé gi ter mé kek -

kel, il let ve a vám el len õr zés alá esõ kö zös sé gi ter mé kek kel
foly ta tott kül ke res ke del mi te vé keny sé gé nek, va la mint a
4045/89/EGK ta ná csi ren de let sze rint tör té nõ ki fi ze té sek -
re irá nyu ló tel jes körû fe lül vizs gá lat) ese té ben a vizs gált
idõ szak egé sze vo nat ko zá sá ban,

b) cél vizs gá lat (az ügy fél nem kö zös sé gi ter mé kek kel,
il let ve a vám el len õr zés alá esõ kö zös sé gi ter mé kek kel
foly ta tott kül ke res ke del mi te vé keny sé gé nek, va la mint a
4045/89/EGK ta ná csi ren de let sze rint tör té nõ ki fi ze té sek
meg ha tá ro zott ré szé re irá nyu ló fe lül vizs gá lat) ese tén ki zá -
ró lag az el len õr zés cél ja te kin te té ben
ke let kez tet el len õr zés sel le zárt idõ sza kot.”

114. § A Vtv. 7/A.  §-a a kö vet ke zõ új e) pont tal egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi e) pont je lö lé se f)-re vál to zik:

(Kö te le zõ az utó la gos el len õr zést le foly tat ni az ügy fél -
nél:)

„e) ha az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Ori en tá ci ós Ga ran -
cia Alap Ga ran cia Rész le gé nek fi nan szí ro zá si rend sze ré be 
tar to zó ügy le tek tag ál la mok ál tal vég zett vizs gá la tá ról és a 
77/435/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
4045/89/EGK ta ná csi ren de let sze rin ti vizs gá la tot a Kü -
lön le ges Szol gá lat ve ze tõ je el ren de li,”

115. § A Vtv. 7/D.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(El len õr zés sel le zárt idõ szak te kin te té ben fe lül el len õr -
zés re ke rül sor, ha:)

„b) a Vám- és Pénz ügy õr ség ve ze tõ je erre uta sí tást ad,
amely nek alap ján a vám ha tó ság kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szer ve el len õr zi az utó la gos el len õr zést le -
foly ta tó vám szerv ál tal ko ráb ban le foly ta tott vizs gá lat
szak sze rû sé gét és tör vényességét.”

116. § A Vtv. 7/I.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben rög zí tett kö te le zett sé gek meg -
sze gé se ese tén a vám ha tó ság vég zés sel, ha tár idõ meg je lö -
lé sé vel kö te lez he ti az utó la gos el len õr zés alá vont ügy fe let 
kö te le zett sé gei tel je sí té sé re. Amennyi ben az el len õr zés alá 
vont ügy fél a kö te le zett sé gét ha tár idõn be lül nem tel je sí ti,
az utó la gos el len õr zést vég zõ vám szerv in téz ke dik az
e tör vény 61/A.  §-ában meg ha tá ro zott vám igaz ga tá si bír -
ság ki sza bá sa iránt, il let ve a vám igaz ga tá si bír ság ki sza bá -
sá val egy ide jû leg az utó la gos el len õr zést fel füg geszt he ti
és – az el len õr zött ügy fél költ sé gé re – a nyil ván tar tá so kat,
el szá mo lá so kat szak ér tõ vel el ké szít tet he ti.”

117. § A Vtv. 7/K.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7/K.  § Az utó la gos el len õr zés ered mé nyé rõl az utó la -
gos el len õr zést le foly ta tó szerv – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, 4045/89/EGK ren de let sze rint vég zett utó -
la gos el len õr zés ese tét ki vé ve – ha tá ro za tot hoz.”

118. § A Vtv. 7/N.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az el ren delt utó la gos el len õr zés sel össze füg gés ben 
a vám ha tó ság el len õr zést vé gez het olyan sze mély nél,
amely az utó la gos el len õr zés ala nyá val köz ve tett vagy
köz vet len üz le ti kap cso lat ban áll, fel té ve, hogy az el ren -
delt utó la gos el len õr zés tény ál lá sá nak tel jes körû tisz tá zá -
sa ér de ké ben ezen vizs gá lat szük sé ges (kap cso ló dó vizs -
gá lat). Kap cso ló dó vizs gá lat ese té ben a vám ha tó ság a
vizs gá lat le foly ta tá sá ról  szóló elõ ze tes ér te sí tést mel lõ zi,
és a kap cso ló dó vizs gá lat a meg bí zó le vél át adá sá val ve szi
kez de tét. Az utó la gos el len õr zés a kap cso ló dó vizs gá lat
idõ tar ta má ra fel füg geszt he tõ. Egyéb te kin tet ben a kap cso -
ló dó vizs gá lat ra az utó la gos el len õr zés sza bá lyai al kal ma -
zan dók.”

119. § A Vtv. 7/O.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az utó la gos el len õr zés so rán az el len õr zött ügy fél
kö te les a vám kó dex 14. cik ké ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé ge i nek ma ra dék ta la nul ele get ten ni. Az el len õr zött
kö te le zett sé ge i nek meg sze gé se  miatt az e tör vény
61/A.  §-ában meg ha tá ro zott vám igaz ga tá si bír ság gal sújt -
ha tó.”

120. § A Vtv. 7/P.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7/P.  § (1) Az el len õr zött ügy fél kö te les a vám ha tó ság -
gal az el len õr zés so rán együtt mû köd ni, az el len õr zés fel té -
te le it a hely szí ni el len õr zés al kal má val biz to sí ta ni.

(2) Az el len õr zött ügy fél jo go sult:
a) az el len õr zést vég zõ sze mély azo nos sá gá ról és meg -

bí zá sá ról meg gyõ zõd ni,
b) az el len õr zé si cse lek mény nél je len len ni,
c) meg fe le lõ kép vi se let rõl gon dos kod ni.
(3) Az el len õr zött ügy fél nek joga van az el len õr zés so -

rán ke let ke zett ira tok ba be te kin te ni. Min den olyan irat ba
be te kint het, ar ról má so la tot ké szít het vagy sa ját költ sé gé re 
ké szít tet het, amely jo ga i nak ér vé nye sí té sé hez, kö te le zett -
sé ge i nek tel je sí té sé hez szük sé ges.

(4) Nem te kint het be az el len õr zött ügy fél
a) a vám ha tó ság bel sõ le ve le zé sé be,
b) a ha tá ro zat (vég zés) ter ve ze té be,
c) a tanú vagy az el já rás ban részt vevõ más sze mély ter -

mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it tar tal ma zó jegy zõ -
könyv be (irat ba), ha a vám ha tó ság ezen ada to kat zár tan
ke ze li,

d) be te kin té si vagy meg is me ré si en ge dély hi á nyá ban
az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot tar tal ma zó irat ba vagy
az ilyet tar tal ma zó irat rész let be, amennyi ben az a dön tés
alap já ul szol gá ló tényt nem tar tal maz za,
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e) az irat nak azon ré szé be, amely nek meg is me ré se a
más sze mély re vo nat ko zó, adó- vagy vám tit kot érin tõ ren -
del ke zés be üt kö zik,

f) tör vény ál tal vé dett egyéb ada tot tar tal ma zó irat ba,
ha azt az érin tett adat vé del mét sza bá lyo zó tör vény ki zár ja.

(5) Az el len õr zött ügy fél nek joga van a meg ál la pí tá sok -
kal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást kér ni, azok ra ész re vé telt
ten ni, bi zo nyí tá si in dít vá nyo kat elõ ter jesz te ni, a jegy zõ -
könyv tar tal mát meg is mer ni, és arra a jegy zõ könyv át adá -
sát, kéz be sí té sét kö ve tõ 15 na pon be lül ész re vé telt ten ni.

(6) Az el len õr zést leg fel jebb az ész re vé tel kéz be sí té sé -
tõl, szó ban elõ ter jesz tett ész re vé tel ese tén an nak jegy zõ -
könyv be vé te le nap já tól szá mí tott 15 na pig le het foly tat ni,
ha az el len õr zött ügy fél ész re vé te lei in do kol ják. Ha a ha tá -
ro zat meg ho za ta lá hoz a tény ál lás to váb bi tisz tá zá sa vá lik
szük sé ges sé úgy az el len õr zés to vább foly tat ha tó az an nak
alap já ul szol gá ló kö rül mény fel me rü lé sé tõl szá mí tott
15 na pig. A ki egé szí tõ el len õr zés re nyit va álló ha tár idõt a
fe let tes szerv az el len õr zést vég zõ vám szerv in do kolt ké -
rel mé re egy szer, leg fel jebb 15 nap pal meg hosszab bít hat ja. 
A ki egé szí tõ el len õr zés rõl ki egé szí tõ jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni.

(7) Ha a vám ha tó ság a vizs gá lat meg ál la pí tá sa it más
sze mély nél vég zett kap cso ló dó vizs gá lat ered mé nyé vel tá -
maszt ja alá, az er rõl  szóló jegy zõ könyv nek, il le tõ leg ha tá -
ro za tá nak az el len õr zött ügy fe let érin tõ ré szét az el len õr -
zött ügy fél lel rész le te sen is mer tet ni kell.”

121. § (1) A Vtv. 16.  §-a a kö vet ke zõ új (3) és (4) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi (3)–(10) be kez -
dé se i nek szá mo zá sa (5)–(12) be kez dés re vál to zik:

„(3) A vám ha tó ság a vám ha tá ron át le bo nyo ló dó áru- és
utas for ga lom el len õr zé se so rán – vám igaz ga tá si el já rás
ke re té ben vég zett koc ká zat elem zés cél já ból – ér ke zõ re pü -
lõ já rat ese tén az uta sok re pü lés re tör té nõ be je lent ke zé se
be fe je zé sé nek idõ pont já tól, in du ló re pü lõ já ra tok ese tén a
já rat ra tör té nõ utas fel vé tel meg kez dé se elõtt egy órá val a
légi köz le ke dés rõl  szóló tör vény alap ján jo go sult a sze -
mély szál lí tást vég zõ légi fu va ro zó tól, a légi köz le ke dés rõl
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott uta sok kal kap cso la tos
ada to kat (utas lis tát) kér ni.

(4) A vám ha tó ság nak a (3) be kez dés sze rint ka pott ada -
to kat az át vé te lük tõl szá mí tott 24 óra el tel té vel tö röl nie
kell, ki vé ve, ha meg ál la pí tást nyer, hogy azok ra a vám ha -
tó ság nak a bûn ül dö zé si fel ada tai vég re haj tá sá hoz szük sé -
ge van.”
 (2) A Vtv. 16.  §-ának je len le gi (4) be kez dés n) pont ja
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a be -
kez dés az aláb bi u) pont tal egé szül ki:

(A vám ha tó ság tá jé koz tat ja a vám ti tok ról)

„n) a kõ olaj, kõ olaj ter mék és föld gáz biz ton sá gi kész le -
te zé sé vel össze füg gõ fel ada to kat el lá tó szer ve ze tet e fel -
ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben,”

„u) az ál lat egész ség ügyi, nö vény vé del mi, bo rá sza ti, va -
la mint élel mi szer biz ton sá gi ha tó sá go kat azok meg ke re sé -

se alap ján a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik
el lá tá sá hoz szük sé ges ada tok vo nat ko zá sá ban.”
 (3) A Vtv. 16.  §-ának je len le gi (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A vám ha tó ság és
a) a kül ke res ke del mi ál lam igaz ga tá si szerv meg fi gye -

lé si és/vagy en ge dé lye zé si,
b) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si

szerv az en ge dé lye zé si, a bi zony la to lá si és ex port-vissza -
té rí té si,

c) az ál la mi adó ha tó ság az adó zá si, el len õr zé si, vissza -
tar tá si és vég re haj tá si,

d) az egyes tag ál la mok vám ha tó sá gai a vám uni ó ból
ere dõ, kö zös
fel ada ta ik tel je sí té se ér de ké ben – ha az adat vé de lem tech -
ni kai fel té te lei biz to sí tot tak – adat ke ze lé se i ket össze kap -
csol va egye di adatkezelést végezhetnek.”
 (4) A Vtv. 16.  § je len le gi (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A vám ha tó sá gok együtt mû kö dé sé re vo nat ko zó
nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján a vám ha tó ság har ma dik
or szág ba is to váb bít hat sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ
vám tit kot ké pe zõ egye di ada tot, amennyi ben az adat ké rõ
vám szerv az adat biz ton ság kö ve tel mé nye it biz to sít ja. Ter -
mé sze tes sze méllyel kap cso lat ba hoz ha tó egye di ada tok
ki zá ró lag a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló nem ze ti ren del ke zé sek be -
tar tá sá val to váb bít ha tók.”
 (5) A Vtv. 16.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki:

„(10) A vám-, il let ve adó tit kot ké pe zõ sze mé lyes adat -
nak nem mi nõ sü lõ egye di ada tok adat fel dol go zá si tech ni -
ká val ke zel he tõk és to váb bít ha tók, amennyi ben az adat -
biz ton ság fel té te le i nek a fo ga dó ál lam ele get tesz.”

122. § (1) A Vtv. 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vám ha tó ság a tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat-
és ha tás kö ré be tar to zó el já rás so rán az ál ta la hi va tal ból
vagy ké re lem re adott vám azo no sí tó szám (a továb biak ban: 
VPID szám) alap ján az ügy fe let nyil ván tar tás ba ve szi és
nyil ván tart ja.”
 (2) A Vtv. 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada -
tok a vám eljá rás meg kez dé se kor a vám ha tó ság nyil ván tar -
tá sá ban nem sze re pel nek, ak kor azok ról az ügy fél nek a
vám eljá rást le foly ta tó vám hi va tal nál írás ban nyi lat koz nia
kell és az ada tok hi te les sé gét bi zo nyí tó ok ira tok be mu ta tá -
sát a vám ha tó ság meg kö ve tel he ti.”

123. § A Vtv. 44.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„44.  § (1) A vám kó dex 192. cikk (1) be kez dés má so dik
fran cia be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a gaz da sá gi vám -
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eljá rások, egy sze rû sí tett el já rá sok, ha lasz tott vám fi ze té si
en ge dély, va la mint át me ne ti meg õr zés ese té ben a vám ha -
tó ság a nyúj tan dó biz to sí ték össze gét – az en ge dély meg -
adá sa kor – a ké rel me zõ for gal mi ada tai vagy üz le ti ter ve
alap ján ál la pít ja meg.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti biz to sí ték nak min den kor
fe dez nie kell az en ge dé lye zett el já rás alatt álló áru vagy
áruk után, a sza bad for ga lom ba ke rü lés ese tén fel szá mít ha -
tó vám és nem kö zös sé gi adók és dí jak együt tes össze gét.”

124. § A Vtv. 51.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az adat fel dol go zá si tech ni ka al kal ma zá sá val be -
nyúj tott áru nyi lat ko za tok ese té ben, amennyi ben a tech ni -
kai fel té te lek adot tak, a vám ha tó ság dön té sét elekt ro ni kus
do ku men tum for má já ban hoz hat ja meg. Az e be kez dés ben 
meg ha tá ro zott dön té sek ki ad má nyo zá sa sze mély ál tal fel -
ügyelt au to ma ti zált alá írás sal, elekt ro ni kus for má ban tör -
té nik.”

125. § A Vtv. 56.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az ese dé kes vám össze get és/vagy a nem kö zös -
sé gi adók és dí jak össze gét, il let ve az e tör vény 61/A.  §-a
sze rint meg ál la pí tott vám igaz ga tá si bír sá got az elõ írt idõ -
tar ta mon be lül nem fi zet ték meg, il let ve bár mely tag ál lam
vám ha tó sá ga a tar to zás vég re haj tá sa ér de ké ben meg ke re -
sést küld, a vám ha tó ság az adók mód já ra be haj tan dó köz -
tar to zá sok be sze dé sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sá -
val ha la dék ta la nul in téz ke dik az aláb bi ak sze rint:”

[a) amennyi ben a tar to zást a vám igaz ga tá si el já rás hoz 
nyúj tott biz to sí ték

1. tel jes egé szé ben fe de zi, a vám ha tó ság azt ér vé -
nye sí ti, vagy

2. tel jes össze gé ben nem fe de zi, a ren del ke zés re álló 
biz to sí té kot el szá mol ja, és a fenn ma ra dó összeg
vo nat ko zá sá ban, to váb bá, ha biz to sí té kot nyúj ta -
ni nem kel lett, a b)–c) pont ban meg ha tá ro zott in -
téz ke dé se ket meg te szi,

b) bank szám lá val ren del ke zõ adós bár mely bank szám -
lá ja el len azon na li be sze dé si meg bí zást nyújt be, vagy
bank szám lá val nem ren del ke zõ adós ese té ben in téz ke dik a
mun ka bér bõl vagy egyéb já ran dó ság ból tör té nõ le til tás
iránt,

c) ha a b) pont ban meg ha tá ro zott vég re haj tás nem,
vagy arány ta la nul hosszú idõ múl va ve zet ne ered mény re,
az adós kö ve te lé sét, to váb bá ingó és in gat lan va gyon tár -
gya it kell vég re haj tás alá von ni. A vám ha tó ság az ingó és
in gat lan va gyon tár gyak vég re haj tá sa ér de ké ben az ál la mi 
adó ha tó sá got ke re si meg.]

126. § A Vtv. 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„57.  § A vám kó dex 232. cik ke (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott ka mat mér té ke az ese dé kes
vám és nem kö zös sé gi adók és dí jak össze ge után min den

meg kez dett nap ra a fi ze té si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nap tól
a tar to zás meg fi ze té se nap já ig a fel szá mí tás nap ján ér vé -
nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek 365-öd ré sze, de
leg alább ket tõ ezer fo rint.”

127. § A Vtv. 60.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„60.  § (1) A vám ha tó ság a jog sza bály sér tõ ha tá ro za -
tát – amennyi ben azt fe let tes szerv vagy bí ró ság nem bí rál -
ta el – a vám- és adó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott el évü -
lé si idõn be lül mó do sít hat ja vagy vissza von hat ja.

(2) Amennyi ben a jog or vos la ti ké re lem mel meg tá ma -
dott ha tá ro zat rész ben jog sza bály sér tõ, a jog or vos la ti ké -
rel met el bí rá ló szerv – amennyi ben az ügy kö rül mé nyei
ezt le he tõ vé te szik – csak a jog sza bály sér tõ meg ál la pí tá -
sok te kin te té ben sem mi sí ti meg a ha tá ro za tot, egye bek ben
azt hely ben hagy ja vagy meg vál toz tat ja.

(3) Ha a sze mé lyi, tár gyi vagy a tény ál lás be li ele mek
bár me lyi ke meg vál to zik az alap el já rás hoz ké pest, a vám -
ha tó ság ál tal ho zott ha tá ro zat nem mó do sí tás nak, ha nem új 
ha tá ro zat nak mi nõ sül.

(4) Ha a ko ráb bi utó la gos el len õr zés ered mé nye ként ha -
tá ro za tot hoz tak, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá -
mí tott egy éven túl nem hoz ha tó olyan új ha tá ro zat, amely
vám tar to zást, il let ve nem kö zös sé gi adó- és díj fi ze té si kö -
te le zett sé get az ügy fél ter hé re ál la pít meg. A sú lyo sí tá si ti -
la lom ra vo nat ko zó ren del ke zés ben fog lal ta kat nem kell al -
kal maz ni

a) a bí ró ság jog erõs íté le té ben meg ál la pí tott csem pé -
szet, il let ve az ez zel össze füg gõ egyéb bûn cse lek mény
vagy sza bály sér tés,

b) a sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság jog erõs ha -
tá ro za tá val meg ál la pí tott vám sza bály sér tés,

c) a bí ró ság ál tal el ren delt új el já rás ese té ben; to váb bá
d) ha az utó la gos el len õr zés re az Ál la mi Szám ve võ szék 

el nö ké nek fel hí vá sá ra vagy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter uta sí tá sá ra ke rül sor,

e) ha a vám ha tó ság nak olyan, a vám tar to zás, il let ve
nem kö zös sé gi adó és díj fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí -
tá sát be fo lyá so ló új tény, adat, bi zo nyí ték jut tu do má sá ra,
amely a ko ráb bi el len õr zés kor nem volt is mert, és az el len -
õr zés le foly ta tá sá ra a vám ha tó ság ve ze tõ je uta sí tást ad.”

128. § A Vtv. 61/A.  §-sal egé szül ki új III. fe je zet ként
(a töb bi fe je zet szá mo zá sa vál to zik), „VÁMIGAZGATÁSI
BÍRSÁG” cím mel:

„III. Fejezet

VÁMIGAZGATÁSI BÍRSÁG

„61/A.  § (1) A vám kó dex ben, va la mint az EK vég re haj -
tá si ren de le té ben, il let ve e tör vény ben és e tör vény vég re -
haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló ren de let ben meg -
ha tá ro zott,

a) a je lent ke zé si, áru be je len té si, áru be mu ta tá si, áru nyi -
lat ko zat be nyúj tá si,
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b) az át me ne ti meg õr zés re, a vám fel ügye let re, a vám
elé ál lí tás ra és a vám ke ze lés re vo nat ko zó,

c) más, a vám ha tó ság ál tal jog sza bá lyi fel ha tal ma zás
alap ján vég zett el len õr zés fel té te le i nek biz to sí tá sá ra vo -
nat ko zó, to váb bá

d) a vám sza bad te rü let tel, vám rak tár ral és tran zit te rü -
let tel össze füg gõ

kö te le zett sé gek meg sze gé se és/vagy az el len õr zés aka dá -
lyo zá sa ese tén az el já ró vám szerv vám igaz ga tá si bírságot
szab ki.

(2) A vám igaz ga tá si bír ság egy el já rás ban, ugyan azon
kö te le zett ség is mé telt meg sze gé se vagy más kö te le zett -
ség sze gés ese tén is mé tel ten is ki szab ha tó.

(3) Ha az EUR.1 vagy EUR-MED szál lí tá si bi zo nyít -
vány vagy szár ma zá si nyi lat ko za tot tar tal ma zó szám lát a
kül föl di vám ha tó ság a raj ta lévõ ada tok el len õr zé se cél já -
ból vissza kül di Ma gyar or szág ra, il let ve kül föl di meg ke re -
sés nél kül a ma gyar vám ha tó ság az elõ zõ ek ben ne ve sí tett
ok má nyo kat, va la mint a „Be szál lí tói Nyi lat ko zat”-okat
vizs gá lat tár gyá vá te szi és az utó la gos vizs gá lat so rán az
ada tok va lót lan nak bi zo nyul nak, az ex por tõr vagy a be -
szál lí tó az el adá si ár, an nak hi á nyá ban az áru ér té ké nek
egy szá za lé kát, de leg alább száz ezer, leg fel jebb a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott vám igaz ga tá si bír sá got kö te les
fi zet ni.

(4) Ha a mu lasz tás vagy te vé keny ség kö vet kez té ben
vám hi ány ke let ke zik, vám igaz ga tá si bír ság ként – a (7) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a vám hi ány öt ven szá za -
lé kát kell ki szab ni. Nem kell a vám igaz ga tá si bír sá got ki -
szab ni és be szed ni, ha an nak össze ge ke ve sebb
2500 Ft-nál.

(5) Amennyi ben a mu lasz tás vagy te vé keny ség kö vet -
kez té ben vám hi ány nem ke let ke zik, a vám igaz ga tá si bír -
ság öt ezer fo rint tól, szer ve zet ese té ben egy mil lió fo rin tig,
ter mé sze tes sze mély ese té ben száz ezer fo rin tig ter jed het.
Ez eset ben a bír ság ki sza bá sá nál a vám ha tó ság mér le ge li
az eset összes kö rül mé nyét, az ügy fél jog el le nes ma ga tar -
tá sá nak (te vé keny sé gé nek vagy mu lasz tá sá nak) sú lyát,
gya ko ri sá gát, to váb bá azt, hogy az ügy fél, il let ve in téz ke -
dõ kép vi se lõ je, al kal ma zott ja, tag ja vagy meg bí zott ja az
adott hely zet ben a tõle el vár ha tó kö rül te kin tés sel járt-e el.

(6) A vám igaz ga tá si bír sá got a vám ha tó ság ha tá ro zat tal
szab ja ki.

(7) A vám igaz ga tá si bír sá got nem le het ki szab ni, ha ter -
mé sze tes sze mély ese té ben a kö te le zett ség sze gés kö vet -
kez té ben bün te tõ- vagy sza bály sér té si el já rás in dult.

(8) Ha vám fi ze tés re kö te le zett az ál ta la el mu lasz tott,
vám hi ányt oko zó kö te le zett sé get pót ló la go san tel je sí ti
úgy, hogy még a vám ha tó ság in téz ke dé se elõtt tár ja fel a
mu lasz tást és in téz ke dik a tel je sí tés iránt, a vám igaz ga tá si
bír ság mér té ke a (4) be kez dés sze rint ki szab ha tó bír ság hu -
szon öt szá za lé ka.

(9) A vám igaz ga tá si bír sá got – a fi ze tés re kö te le zett ké -
rel mé re – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vám szerv
el en ged he ti vagy mér sé kel he ti, ha

a) a fi ze tés re kö te le zet tel szem ben há rom éven be lül
vám igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá ra nem ke rült sor, és

b) a vám igaz ga tá si bír ság meg fi ze té se a fi ze tés re kö te -
le zett és vele egy ház tar tás ban élõ és el tar tás ra szo ru ló kö -
ze li hoz zá tar to zói meg él he té sét, il let ve a ke res ke del mi
for ga lom mal kap cso lat ban a szer ve zet te vé keny sé gé nek
fo lya ma tos sá gát sú lyo san ve szé lyez tet né;

c) az utó la gos el len õr zés al kal ma zá sá ban – az
a)–b) pont ban fog lal tak fi gyel men kí vül ha gyá sá val – a fi -
ze tés re kö te le zett nek a vizs gá la ti idõ szak ban nyil ván tar -
tott vám igaz ga tá si bír sá ga i nak össze ge nem ha lad ja meg
az ezen idõ szak ban ki sza bott vám tar to zás össze gé nek há -
rom szá za lé kát.

(10) Nincs he lye a bír ság el en ge dé sé nek, mér sék lé sé -
nek, ha a vám hi ány a vám tar to zás meg ál la pí tá sá hoz szük -
sé ges ada tok el tit ko lá sá val, meg ha mi sí tá sá val vagy egyéb
rossz hi sze mû ma ga tar tás sal függ össze.

(11) Az e tör vény alap ján meg fi ze tett vám igaz ga tá si
bír ság az ál lam ház tar tás köz pon ti kor mány za ta költ ség ve -
té sé nek be vé te le.”

129. § A Vtv. 69.  §-ának (1) és (4) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az egyes tag ál la mok, to váb bá a tag ál la mok és a
 Bizottság kö zöt ti hi va ta los se gít ség re a tag ál la mok köz -
igaz ga tá si ha tó sá gai kö zöt ti köl csö nös se gít ség nyúj tás ról,
va la mint a vám- és a me zõ gaz da sá gi sza bá lyo zás he lyes
al kal ma zá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben e ha tó sá gok és a
 Bizottság együtt mû kö dé sé rõl  szóló 515/97/EK ren de let
al kal ma zá sá nak

a) a be ho za ta li és ki vi te li vá mok be sze dé sé re,

b) az áruk ki vi te le kor be sze dett vá mok és más jog cí -
men be sze dett össze gek vissza té rí té sé re vagy meg té rí té sé -
re, va la mint

c) az áru for ga lom ti lal má ra és kor lá to zá sa i ra irá nyu ló
se gít ség nyúj tás ese té ben van he lye.”

„(4) A vám ha tó sá gok köz igaz ga tá si se gít ség nyúj tá sa
nem ter jed het ki a bûn ügyi jog se gély nyúj tás ra.”

130. § A Vtv. 75.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[75.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ó -
hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló szer zõ dés (a továb biak -
ban: Csat la ko zá si Szer zõ dés) IV. Mel lék le te 5. Vám unió
pont já nak sé rel me nél kül – a (2) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – az aláb bi át me ne ti ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni:]

„b) az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zást meg elõ zõ
idõ szak ra vo nat ko zó an vég zett el len õr zé sek nél – ide ért ve
az utó la gos el len õr zé se ket is – a je len tör vénnyel ha tá lyon
kí vül he lye zett vám jog sza bá lyok ren del ke zé sei al kal ma -
zan dók a vám ter het, ka ma tot, ké se del mi pót lé kot, bír sá got
és az el évü lést il le tõ en. A vám te her, ka mat, ké se del mi pót -
lék és bír ság ér vé nye sí té sé bõl, to váb bá az el évült kö ve te -
lé sek meg szû né sé bõl szár ma zó be vé tel a Ma gyar Köz tár -
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sa ság köz pon ti költ ség ve té sé nek be vé te le. Az el évü lés te -
kin te té ben a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket is al kal maz ni kell:

ba) az ügy fél ál tal az adott vám tar to zás ra a meg ál la pí -
tott nál na gyobb összeg ben tör té nõ be fi ze té sé bõl (túl fi ze -
tés) a vám ha tó ság ál ta li el szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té -
se után fenn ma ra dó összeg vissza igény lé sé hez való jog az
ügy fél nek a vissza já ró túl fi ze tés össze gé rõl  szóló hi telt ér -
dem lõ tá jé koz ta tá sá tól szá mí tott öt év el tel té vel évül el. A
vám ha tó ság az el évült túl fi ze tés össze gét az ügy fél nek az
Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás idõ pont ját meg elõ -
zõ en ke let ke zett, az ál ta la nyil ván tar tott más vám tar to zá -
sá ra hi va tal ból szá mol ja el, vagy vám tar to zás hi á nyá ban a
túl fi ze tést tör li. A fel szá mo lá si el já rás jog erõs meg in dí tá -
sá nak nap ját meg elõ zõ na pon fenn ál ló el évült túl fi ze tés
össze gét a vám ha tó ság hi va tal ból szá mol ja el az ál ta la
nyil ván tar tott, ügy fe let ter he lõ vám tar to zás ra, vám tar to zás 
hi á nyá ban az el évült túl fi ze tést hi va tal ból tör li. Ez a ren -
del ke zés irány adó a jog utód nél kül meg szûnt ügy fél te kin -
te té ben is. Az olyan be fi ze té sek re, ame lyek ese tén a be fi -
ze té si bi zony lat ból nem ál la pít ha tó meg a be fi ze tés ren del -
te té se (tar to zat lan be fi ze té sek) a túl fi ze tés re vo nat ko zó
ren del ke zést kell al kal maz ni;

bb) a fel sza ba dí tott vám biz to sí ték vissza kö ve te lé sé re
vo nat ko zó jog az ügy fél nek a vissza já ró vám biz to sí ték
össze gé rõl  szóló, hi telt ér dem lõ tá jé koz ta tá sá tól szá mí tott
öt év el tel té vel évül el. A vám ha tó ság az el évült vám biz to -
sí ték össze gét az ügy fél nek az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ
csat la ko zás idõ pont ját meg elõ zõ en ke let ke zett, az ál ta la
nyil ván tar tott más vám tar to zá sá ra hi va tal ból szá mol ja el,
vagy vám tar to zás hi á nyá ban azt tör li. A fel szá mo lá si el já -
rás jog erõs meg in dí tá sá nak nap ját meg elõ zõ na pon fenn -
álló, el évült vám biz to sí té kot a vám ha tó ság hi va tal ból szá -
mol ja el az ál ta la nyil ván tar tott vám tar to zás ra, tar to zás
 hiányában a fel sza ba dí tott, el évült vám biz to sí té kot hi va -
tal ból tör li. Ez a ren del ke zés irány adó a jog utód nél kül
meg szûnt ügy fél te kin te té ben is;

bc) az olyan be fi ze tés ese tén, ahol a be fi ze tõ és a be fi -
ze tés jog cí me is is me ret len (be azo no sí tat lan be fi ze tés) a
vám ha tó ság a be azo no sí tás ér de ké ben a szük sé ges in téz -
ke dést meg te szi, a be azo no sí tat lan be fi ze té sek ren del ke -
zés re álló ada ta it hir det mé nyi úton, az in ter ne tes hon lap ján 
való köz zé té tel lel köz li. A be azo no sí tat lan be fi ze tés
vissza igény lé sé nek joga a hir det mény köz zé té te lé nek nap -
já tól szá mí tott öt év el tel té vel évül el, az el évült be azo no sí -
tat lan be fi ze tést a vám ha tó ság hi va tal ból tör li;”

131. § A Vtv. 82.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ p)
és q) pon tok kal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, 
hogy ren de let ben sza bá lyoz za:)

„p) az en ge dé lye zett gaz dál ko dó stá tusz ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat,

q) a vám igaz ga tá si bír ság ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat.”

ÖTÖDIK RÉSZ

A HELYI ADÓKAT, AZ ILLETÉKEKET, 
A GÉPJÁRMÛADÓT ÉS A LUXUSADÓT ÉRINTÕ

MÓDOSÍTÁSOK

IX. Fejezet

A helyi adókról  szóló
1990. évi C. tör vény módosítása

132. § A he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) 6.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si joga arra ter jed ki,
hogy:)

„d) az e tör vény má so dik ré szé ben meg ha tá ro zott men -
tes sé ge ket, ked vez mé nye ket to váb bi men tes sé gek kel,
ked vez mé nyek kel, így kü lö nö sen a la ká sok ese té ben a la -
kás ban la kó hellyel ren del ke zõ el tar tot tak szá má tól, a la ká -
son fenn ál ló, hi tel in té zet ál tal la kás vá sár lás ra, la kás épí tés -
re nyúj tott hi tel biz to sí té ká ul szol gá ló jel zá log jog fenn ál -
lá sá tól, a la kás ban la kó hellyel ren del ke zõk jö ve del mé tõl
füg gõ men tes sé gek kel, ked vez mé nyek kel ki bõ vít se,”

133. § A Htv. 7.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(Az ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si jo gát kor lá toz za
az, hogy:)

„e) a vál lal ko zó (52.  § 26. pont) üz le ti célt szol gá ló épü -
le te, épü let ré sze utá ni épít mény adó, tel ke utá ni te lek adó,
to váb bá a vál lal ko zók kom mu ná lis adó ja és a he lyi ipar -
ûzé si adó meg ál la pí tá sa so rán – ha e tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik – a 6.  § d) pont ja nem al kal maz ha tó. A vál lal -
ko zók kom mu ná lis adó ja és a he lyi ipar ûzé si adó ese tén
adó ne men ként egy, az épít mény- és te lek adó ban a la kás, a
la kás hoz tar to zó te lek, il let ve az egyéb épít mény, egyéb te -
lek ese tén kü lön-kü lön, egy adó mér ték al kal maz ha tó.”

134. § A Htv. 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Va la mennyi tu laj do nos ál tal írás ban meg kö tött és
az adó ha tó ság hoz be nyúj tott meg ál la po dás ban a tu laj do -
no sok az adó ala nyi ság gal kap cso la tos jo gok kal és kö te le -
zett sé gek kel egy tu laj do nost is fel ru ház hat nak.”

135. § A Htv. a 13.  § után a kö vet ke zõ al cím mel és
13/A.  §-sal egé szül ki:

„Mûemléképület felújításához kapcsolódó
adómentesség

13/A.  § (1) Ha a mû em lé ki ér ték ként kü lön jog sza bály -
ban vé det té nyil vá ní tott vagy ön kor mány za ti ren de let
alap ján he lyi egye di vé de lem alatt álló épü le tet (a továb -
biak ban: mû em lék épü le tet) fel újít ják, ak kor az épü let, il -
let ve az épü let ben lévõ ön ál ló adó tárgy (la kás, nem la kás
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cél já ra szol gá ló épü let rész) a (2)–(6) be kez dé sek ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint a fel újí tás ra 2008. ja nu ár 1-jét köve -
tõen ki adott épí té si en ge dély jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
há rom egy mást kö ve tõ adó év ben men tes az adó alól.

(2) E § al kal ma zá sá ban fel újí tás alatt a mû em lék épü let
egé szén, il let ve hom lok za tán és több fõ szer ke ze tén vég -
zett olyan ál ta lá nos ja ví tást kell ér te ni, amely tel je sen
vissza ál lít ja az épü let esz té ti kai ál la po tát, va la mint leg -
alább ere de ti mû sza ki ál la po tát. Az adó ala nya az (1) be -
kez dés sze rin ti men tes ség re vo nat ko zó igé nyét az adó ha -
tó ság nak be je len ti.

(3) Az adó ha tó ság az adó men tes ség re jo go sult ké rel mét
nyil ván tar tás ba ve szi és az adót éven te meg ál la pít ja. A
meg ál la pí tott, de meg nem fi ze tett adót és az ere de ti ese dé -
kes ség tõl szá mí tott – 14/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti – ka -
ma tot az adó ha tó ság az in gat lan ra be jegy zett jel zá log gal
biz to sít ja.

(4) Az adó ha tó ság az adó men tes ség idõ tar ta má nak le -
jár tát kö ve tõ év ja nu ár 30-ig meg ke re si a mû em lék vé del mi 
ha tó sá got, hogy iga zol ja az épü let (2) be kez dés sze rin ti
fel újí tá sá nak té nyét és a fel újí tás be fe je zé sé nek idõ pont ját. 
A meg ke re sett ha tó ság 15 na pon be lül vá la szol a meg ke re -
sés re.

(5) Amennyi ben a meg ke re sés alap ján az adó ha tó ság
meg ál la pít ja, hogy a (2) be kez dés sze rin ti fel újí tás az adó -
men tes ség har ma dik évé nek utol só nap já ig meg tör tént, ak -
kor a (3) be kez dés sze rint nyil ván tar tott adót és ka ma to kat
tör li, va la mint ha la dék ta la nul in téz ke dik az in gat lan ügyi
ha tó ság nál a jel zá log jog tör lé se iránt.

(6) Amennyi ben a meg ke re sés alap ján az adó ha tó ság
azt ál la pít ja meg, hogy a (2) be kez dés sze rin ti fel újí tás az
adó men tes ség har ma dik évé nek utol só nap já ig nem tör tént 
meg, úgy a (3) be kez dés ben nyil ván tar tott adót s an nak a
14/A.  § (1) be kez dé se sze rint szá mí tott ka ma ta it az adó zó -
nak – az adó ha tó ság ha tá ro za ta alap ján, a ha tá ro zat jog erõ -
re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül – meg kell fi zet nie.”

136. § A Htv. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15.  § Az adó alap ja az épít mény szá mí tott ér té ke.”

137. § A Htv. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„16.  § Az adó évi mér té ké nek fel sõ ha tá ra:

„a) la kás ese tén az adó alap 0,5%-a,

b) az a) pont ba nem tar to zó épít mény ese tén az adó alap
1,5%-a.”

138. § A Htv. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„20.  § (1) Az adó kö te le zett ség a föld rész let bel te rü let be
vo ná sá ról  szóló ön kor mány za ti ha tá ro zat köz zé té te lét, to -
váb bá a te lek me zõ gaz da sá gi mû ve lés alól való ki vo ná sát
és/vagy a mû ve lé si ág tör lé sét kö ve tõ év elsõ nap ján, il let -
ve az épít mény meg sem mi sü lé se, le bon tá sa ese tén a meg -

sem mi sü lést, le bon tást kö ve tõ fél év elsõ nap ján kelet -
kezik.

(2) Az adó kö te le zett ség meg szû nik a te lek kül te rü let té
mi nõ sí té sé rõl  szóló ön kor mány za ti ha tá ro zat köz zé té te le,
to váb bá a te lek mû ve lé si ágba so ro lá sa és tény le ges me zõ -
gaz da sá gi mû ve lé sé nek meg kez dé se fé lé vé nek utol só nap -
ján.

(3) Az adó kö te le zett ség ben be kö vet ke zõ – (1)–(2) be -
kez dés ben nem em lí tett – vál to zást a kö vet ke zõ év elsõ
nap já tól kell figye lembe ven ni.”

139. § A Htv. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § Az adó alap ja a te lek szá mí tott ér té ke.”

140. § A Htv. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § Az adó évi mér té ké nek fel sõ ha tá ra:
a) a la kás hoz tar to zó te lek, te lek há nyad ese tén az adó -

alap 0,5%-a,
b) az a) pont ba nem tar to zó te lek, te lek há nyad ese tén

az adó alap 1,5%-a.”

141. § A Htv. a 22.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 22/A.  §-sal egé szül ki:

„3. A számított érték

22/A.  § (1) Az ön kor mány zat az 1. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott for gal mi ér ték ha tá rok ke re tei kö zött – a
hely ben ki ala kult ér ték vi szo nyok ra fi gye lem mel – ren de -
let ben meg ál la pít ja in gat lan-faj tán ként a tí pus in gat lan ra
vo nat ko zó te le pü lé si át lag ér té ket.

(2) Ha a te le pü lés egyes ré sze in je len tõ sen el té rõ ér ték -
vi szo nyok ala kul tak ki, az ön kor mány zat ér ték öve ze te ket
je löl ki és az így el kü lö ní tett ér ték öve ze tek ben in gat lan faj -
tán ként te le pü lés ré szi át lag ér té ke ket ál la pít meg. Ha a te -
le pü lé sen ki ala kult ér ték vi szo nyok in gat lan faj tán ként el -
té rõ ér ték öve ze tek ki ala kí tá sát te szik szük sé ges sé, ak kor
az ön kor mány zat in gat lan-faj tán ként ál la pít hat ja meg az
ér ték öve ze te ket.

(3) A te le pü lé si át lag ér té kek meg ha tá ro zá sá ról és az ér -
ték öve ze tek ki ala kí tá sá ról  szóló ren de let elõ ké szí té se ér -
de ké ben a jegy zõ, mint ön kor mány za ti adó ha tó ság meg ke -
res he ti a va gyon szer zé si il le ték ügyek ben el já ró adó ha tó -
sá got. A meg ke re sett adó ha tó ság in gat lan-faj tán ként
15 na pon be lül köz li a meg ke re sést meg elõ zõ 18 hó nap ban 
a te le pü lé sen vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték alá esõ
ügy le tek tár gyát ké pe zõ in gat la nok va la mennyi ál ta la is -
mert ada tát, kü lö nö sen az in gat lan cí mét, for gal mi ér té két,
alap te rü le tét. Az adat szol gál ta tás nem ter jed ki az in gat -
lan hoz kap cso ló dó jog ügy let ala nya i nak sze mé lyes ada ta i -
ra. Amennyi ben a te le pü lé sen va la mely in gat lan-faj tát il le -
tõ en a meg ke re sést meg elõ zõ 18 hó nap ban vissz ter hes va -
gyon át ru há zá si il le ték alá esõ in gat lan szer zés nem tör tént,
ak kor a meg ke re sett adó ha tó ság a te le pü lés hez ha son ló
adott sá gú te le pü lé sen ki ala kult ér ték vi szo nyok ra te kin tet -
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tel in gat lan-faj tán ként a tí pus in gat lan ra jel lem zõ négy zet -
mé te ren kén ti for gal mi ér ték ada tot kö zöl. A jegy zõ a meg -
ka pott és a nyil ván tar tá sá ban ren del ke zé sé re álló ada tok
alap ján ja vas la tot tesz az ön kor mány zat szá má ra a te le pü -
lés ér ték öve ze te i re, s in gat lan-faj tán ként a tí pus in gat lan
te le pü lé si, te le pü lés ré szi for gal mi át lag ér té ke i re. Az ér ték -
öve ze te ket és a te le pü lé si, te le pü lés ré szi át lag ér té ke ket az
ön kor mány zat a ren de let al ko tás évé ben ki ala kult ér ték vi -
szo nyok ra fi gye lem mel két adó év re ha tá roz za meg.

(4) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az in gat lan ra irány -
adó te le pü lé si, te le pü lés ré szi át lag ér ték al kal ma zá sá val
adó tár gyan ként kü lön-kü lön ki szá mít ja az épü let (épü let -
rész) adó kö te les hasz nos alap te rü le té re, il let ve a te lek adó -
kö te les alap te rü le té re ve tí tett alap ér té ket.

(5) Ha az épü let, épü let rész több ér ték öve zet ha tá rán
fek szik, ak kor an nak az ér ték öve zet nek az irány adó te le -
pü lés ré szi for gal mi át lag ér té két kell al kal maz ni, amer re az 
épü let, épü let rész ab la ka i nak több sé ge néz. Ér ték öve ze -
tek kel ha tá rolt te lek ese tén vagy ha az épü let nek, épü let -
rész nek az egyes ér ték öve ze tek re azo nos szá mú ab la ka
néz, ak kor a ma ga sabb te le pü lés ré szi for gal mi át lag ér té ket 
kell al kal maz ni.

(6) A ke rü le ti ön kor mány za ti adó ha tó ság a la ká sok és
az üdü lõk ese tén a fõ vá ro si ön kor mány zat nak a lu xus adó -
ról  szóló tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján al ko tott ren de le te
sze rin ti át lag ér té ke ket al kal maz za.

(7) Az in gat lan faj tá já nak meg ha tá ro zá sa kor az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban fel tün te tett ál la pot az irány adó.
Amennyi ben az épü let meg ne ve zé sét az in gat lan-nyil ván -
tar tás nem tar tal maz za vagy az in gat lan-nyil ván tar tá si be -
jegy zés alap ján az in gat lan faj tá ja egy ér tel mû en nem ál la -
pít ha tó meg, ak kor az épü let re ki adott leg utol só hasz ná lat -
ba vé te li, fenn ma ra dá si en ge dély alap ján, hasz ná lat ba vé te -
li, fenn ma ra dá si en ge dély nél kül hasz ná lat ba vett épü let
ese tén az épí té si en ge dély alap ján kell meg ál la pí ta ni az in -
gat lan faj tá ját. Ak kor is az épü let re ki adott leg utol só hasz -
ná lat ba vé te li en ge dély, fenn ma ra dá si en ge dély alap ján
kell meg ál la pí ta ni az in gat lan faj tá ját, ha az in gat lan-nyil -
ván tar tás ban fel tün te tett ál la pot a leg utol só hasz ná lat ba vé -
te li, fenn ma ra dá si en ge dély ben fog lal tak tól el tér. En ge -
dély nél kül épí tett épü let, il let ve en ge dély nél kül ki ala kí -
tott épü let rész ese té ben a hasz ná la ti mód, il let ve hasz ná lat
hi á nyá ban a ren del te té si cél az irány adó. Ha egy épü let az
elõ zõ ek alap ján egyik in gat lan-faj tá ba sem so rol ha tó be,
ak kor azt egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let nek kell
te kin te ni.

(8) Az adó tárgy szá mí tott ér té ke a (4) be kez dés sze rint
szá mí tott alap ér ték és az adott in gat lan-faj tá ra vo nat ko zó,
a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kor rek ci ós együtt -
ha tók szor za ta. Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a szá mí tott
ér ték meg ha tá ro zá sa kor kö te les figye lembe ven ni az adó -
tárgy nak mind azo kat a jel lem zõ it, ame lyek hez a 2. szá mú
mel lék let kor rek ci ós té nye zõt ren del.”

142. § (1) A Htv. 52.  §-a 5., 6., 7., 8., 9., 10., 20. pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)

„5. épít mény: a ren del te té sé re, szer ke ze ti meg ol dá sá ra,
anya gá ra és ki ter je dé sé re te kin tet nél kül min den olyan hely -
hez kö tött mû sza ki al ko tás, amely a ta laj, a víz vagy azok fe -
let ti lég tér meg vál toz ta tá sá val, be épí té sé vel jött lét re;

6. épü let: az olyan épít mény, vagy az épít mény azon ré -
sze, amely a kör nye zõ kül sõ tér tõl szer ke ze ti ele mek kel
rész ben vagy egész ben mes ter sé ge sen ki ala kí tott, el vá -
lasz tott te ret al kot és ez zel az ál lan dó vagy idõ sza kos tar -
tóz ko dás, il le tõ leg hasz ná lat fel té te le it biz to sít ja, ide ért ve
az olyan ön ál ló lé te sít ményt is, amely rész ben vagy tel jes
bel ma gas sá gá val a kör nye zõ csat la ko zó te rep szint alatt
van. Épü let rész az épü let ön ál ló ren del te té sû, a sza bad ból
vagy az épü let kö zös köz le ke dõ jé bõl nyí ló ön ál ló be já rat -
tal el lá tott he lyi sé ge vagy he lyi ség-cso port ja, amely a 8., a
20., a 45. és 47. pon tok ban fog lal tak sze rint az zal fe lel meg 
la kás nak, üdü lõ nek, ke res ke del mi egy ség nek, egyéb nem
la kás cél já ra szol gá ló épü let nek, hogy az in gat lan-nyil ván -
tar tás ban ön ál ló in gat lan ként nem sze re pel;

7. tu laj do nos: az in gat lan tu laj do no sa az a sze mély
vagy szer ve zet, aki/amely az in gat lan-nyil ván tar tás ban tu -
laj do nos ként sze re pel. Amennyi ben az in gat lan tu laj don -
jo gá nak át ru há zá sá ra irá nyu ló szer zõ dést az in gat lan ügyi
ha tó ság hoz be nyúj tot ták – mely nek té nyét az in gat lan ügyi
ha tó ság szél je gyez te –, a szer zõ fe let kell tu laj do nos nak te -
kin te ni. Új on nan lét re ho zott épü let/épü let rész tu laj don jo -
gá nak – a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá sát meg elõ -
zõ – át ru há zá sa ese tén a szer zõ dés in gat lan ügyi ha tó ság -
hoz tör té nõ be nyúj tá sát köve tõen a szer zõ fe let a hasz ná -
lat ba vé te li en ge dély ki adá sá nak idõ pont já tól kell tu laj do -
nos nak te kin te ni. Egyéb mó don tör té nõ tu laj don szer zés
ese té re a Pol gá ri Tör vény könyv vo nat ko zó sza bá lyai az
irány adók;

8. la kás: a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint el -
ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993.
évi LXXVIII. tör vény 91/A.  §-a 1–6. pont já ban fog lal tak
alap ján ilyen nek mi nõ sü lõ és az in gat lan-nyil ván tar tás ban
la kó ház, la kó épü let, la kás, kas tély, vil la, ud var ház meg ne -
ve zés sel nyil ván tar tott, vagy ilyen ként fel tün te tés re váró
in gat lan;

9. hasz nos alap te rü let: a tel jes alap te rü let nek olyan ré -
sze, ahol a bel ma gas ság leg alább 1,90 m. A tel jes alap te rü -
let be a la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó ki egé szí tõ he lyi sé gek,
mel lék épü le tek, mel lék épü let ré szek ki vé te lé vel va la -
mennyi he lyi ség összeg zett alap te rü le te, va la mint a több -
szin tes lak ré szek bel sõ lép csõ jé nek egy szin ten szá mí tott
víz szin tes ve tü le te is be le tar to zik. Az épü let hez tar to zó fe -
dett és há rom ol dal ról zárt kül sõ tar tóz ko dók (lo dzsa, fe -
dett és ol dalt zárt er ké lyek), és a fe dett te rasz, tor nác alap -
te rü le té nek 50%-a tar to zik a tel jes alap te rü let be. A la ká -
sok ese té ben a pin ce szin ten (a csat la ko zó te rep szint alatt)
ki ala kí tott he lyi sé gek alap te rü le té nek 70%-át kell a tel jes
alap te rü let be szá mí ta ni;

10. ki egé szí tõ he lyi ség: a la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó,
jel le gé nél és ki ala kí tá sá nál fog va csak tá ro lás ra al kal mas
pad lás, pin ce, ide nem ért ve a gép jár mû tá ro lót;”
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„20. üdü lõ: az in gat lan-nyil ván tar tás ban üdü lõ ként
(üdü lõ épü let, hét vé gi ház, apart man, nya ra ló, csó nak ház)
fel tün te tett vagy ilyen ként fel tün te tés re váró épü let;”
 (2) A Htv. 52.  §-ának 24., 31., 35., 40. pont jai he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„24. épí tõ ipa ri te vé keny ség: a Gaz da sá gi Te vé keny sé -

gek Egy sé ges Osz tá lyo zá si Rend sze re 2008. ja nu ár 1-jé tõl 
ha tá lyos (TEÁOR’08) be so ro lá sa sze rint a 41–43. ága za -
tok ba so rolt te vé keny sé gek összes sé ge;”

„31. te lep hely: a) az adó alany olyan ál lan dó üz le ti lé te -
sít mé nye – füg get le nül a hasz ná lat jog cí mé tõl –, ahol rész -
ben vagy egész ben ipar ûzé si te vé keny sé get foly tat, az zal,
hogy a te lep hely ki fe je zés ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen a
gyá rat, az üze met, a mû helyt, a rak tárt, a bá nyát, a kõ olaj-
vagy föld gáz ku tat, a víz ku tat, a szél erõ mû vet (szél ke re -
ket), az iro dát, a fi ó kot, a kép vi se le tet, a ter mõ föl det, a
hasz no sí tott (bér be vagy lí zing be adott) in gat lant, az el len -
szol gál ta tás fe jé ben igény be ve he tõ köz utat, vas úti pá lyát;

b) hang, kép, adat vagy egyéb in for má ció (ide ért ve a
rá dió- és te le ví zió prog ra mo kat is) ve ze té ken, ká be len, rá -
di ón, op ti kai úton vagy elekt ro mág ne ses rend szer út ján
tör té nõ to váb bí tá sát szol gá ló be ren de zés, amennyi ben an -
nak üze mel te té se rend sze res sze mé lyes je len lé tet kí ván,

c) a vil la mos ener gi á ról  szóló tör vény sze rin ti egye te -
mes szol gál ta tó, vil la mos ener gia-ke res ke dõ és vil la mos
ener gia el osz tó há ló za ti en ge dé lyes, to váb bá a föld gáz el -
lá tás ról  szóló tör vény sze rin ti köz üze mi szol gál ta tó, föld -
gáz ke res ke dõ és föld gá ze losz tói en ge dé lyes ese tén azon
ön kor mány zat ille té kességi te rü le te, ahol vil la mos ener gia
vagy föld gáz ér té ke sí té se, il let ve a vil la mos ener gia vagy
föld gáz el osz tá sa a vég sõ fo gyasz tó, a vég sõ fel hasz ná ló
(a továb biak ban együt te sen: a vég sõ fo gyasz tó) ré szé re
tör té nik;”

„35. köz szol gál ta tó szer ve zet: a Ma gyar Pos ta Zrt., a
Ma gyar Rá dió Zrt., a Ma gyar Te le ví zió Zrt., a Duna Te le -
ví zió Zrt., a Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt., Di ák hi tel Köz pont
Zrt., to váb bá a táv fû tés-, a me leg víz-, az ivó víz-, a csa tor -
na szol gál ta tást (a továb biak ban: szol gál ta tás) nyúj -
tók – ide ért ve a ví zi köz mû-tár su la tot is – fel té ve, ha net tó
ár be vé te lük leg alább 75%-ban köz vet le nül a fo gyasz tók
szá má ra tör té nõ szol gál ta tás nyúj tá sá ból szár ma zik. Köz -
szol gál ta tó szer ve zet to váb bá a vas úti pá lya há ló za tot üze -
mel te tõ, fel té ve, ha net tó ár be vé te le leg alább 75%-ban a
vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé bõl szár ma zik, va la mint a
he lyi- és hely kö zi me net rend sze rin ti tö meg köz le ke dé si
szol gál ta tást nyúj tó, fel té ve, ha net tó ár be vé te le leg alább
55%-ban a tö meg köz le ke dé si szol gál ta tás nyúj tá sá ból
szár ma zik.”

„40. köz ve tí tett szol gál ta tá sok ér té ke: az adó alany ál tal
sa ját ne vé ben vá sá rolt és a har ma dik sze méllyel (a meg -
ren de lõ vel) írás ban kö tött szer zõ dés alap ján, a szer zõ dés -
ben rög zí tett mó don rész ben vagy egész ben, de vál to zat lan 
for má ban to vább ér té ke sí tett (to vább szám lá zott) szol gál ta -
tás ér té ke. Köz ve tí tett szol gál ta tás nál az adó alany ve võ je
és nyúj tó ja is a szol gál ta tás nak, az adó alany a vá sá rolt

szol gál ta tást rész ben vagy egész ben köz ve tí ti úgy, hogy a
meg ren de lõ vel kö tött szer zõ dés bõl a köz ve tí tés le he tõ sé -
ge, a szám lá ból a köz ve tí tés té nye, va gyis az, hogy az adó -
alany nem csak a sa ját, ha nem az ál ta la vá sá rolt szol gál ta -
tást is ér té ke sí ti vál to zat lan for má ban, de nem fel tét le nül
vál to zat lan áron, egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó. Ide so ro -
lan dó to váb bá a köz ve tí tett szol gál ta tá sok közé nem tar to -
zó, az adó alany ál tal to vább szám lá zott olyan al vál lal ko zói
tel je sí tés ér té ke, amely nek vég zé se so rán az adó alany
mind meg ren de lõ jé vel, mind al vál lal ko zó já val a Pol gá ri
Tör vény könyv sze rin ti – írás ban kö tött – vál lal ko zá si szer -
zõ dé ses kap cso lat ban áll, fel té ve, hogy az zal az adó alany a 
36. pont sze rint el adott áruk be szer zé si ér té ke ként vagy a
37. pont sze rint anyag költ ség ként vagy a 22. pont a) al -
pont ja sze rint jog díj ként net tó ár be vé te lét nem csökken -
tette;”
 (3) A Htv. 52.  §-a a kö vet ke zõ 45–60. pon tok kal egé -
szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„45. ke res ke del mi egy ség: az in gat lan-nyil ván tar tá si

be jegy zés alap ján ke res ke del mi üz let nek, bolt nak,
abc-nek, üz let ház nak, já ték te rem nek, csár dá nak, biszt ró -
nak, bo ro zó nak, sö rö zõ nek, bü fé nek, cuk rász dá nak, ká vé -
zó nak, ká vé ház nak, tea ház nak, fagy lal to zó nak, ét te rem -
nek, ven dég lõ nek, presszó nak, iro dá nak, mû te rem nek,
szál lo dá nak, ho tel nek, pan zi ó nak, fo ga dó nak, mo tel nek,
szál ló nak, ven dég ház nak, va dász ház nak, ren de lõ nek, kór -
ház nak, sza na tó ri um nak, gyógy szer tár nak mi nõ sü lõ vagy
ilyen ként fel tün te tés re váró épü let, épü let rész;

46. szál lás épü let: az a ke res ke del mi egy ség, mely szál -
lás hely-szol gál ta tás nyúj tá sá ra al kal mas, így kü lö nö sen az
in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés alap ján szál lo dá nak, ho -
tel nek, pan zi ó nak, fo ga dó nak, mo tel nek, szál ló nak, ven -
dég ház nak, va dász ház nak mi nõ sü lõ vagy ilyen ként fel tün -
te tés re váró épü let, épü let rész;

47. egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let: az in gat -
lan-nyil ván tar tá si be jegy zés alap ján ga rázs nak, gép jár mû -
tá ro ló nak, rak tár nak, üveg ház nak, mû hely nek, szer viz nek, 
üzem nek, üzem csar nok nak, pin cé nek, prés ház nak, hû tõ -
ház nak, gyár nak mi nõ sü lõ vagy ilyen ként fel tün te tés re
váró épü let, épü let rész, to váb bá a mel lék épü let és a mel -
lék épü let rész;

48. a la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó gép jár mû tá ro ló: a la -
kó épü let ben lévõ épü let rész, vagy a la kó épü let el he lye zé -
sé re szol gá ló tel ken álló épü let, amely ki ala kí tá sá nál fog va 
gép jár mû tá ro lá sá ra al kal mas, füg get le nül at tól, hogy az
épü let vagy az épü let rész az in gat lan-nyil ván tar tás ban ön -
ál ló in gat lan ként sze re pel;

49. va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja: az in gat la non fenn -
ál ló va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja az a sze mély vagy szer -
ve zet, aki/amely az in gat lan-nyil ván tar tás ban a va gyo ni
ér té kû jog jo go sí tott ja ként fel tün te tés re ke rült. Amennyi -
ben az in gat lant ter he lõ va gyo ni ér té kû jog ala pí tá sá ról
 szóló ok ira tot az in gat lan ügyi ha tó ság hoz be nyúj tot -
ták – mely nek té nyét az in gat lan ügyi ha tó ság szél je gyez -
te –, az ok irat ban meg je lölt, jog szer zés re fel jo go sí tott sze -
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mélyt vagy szer ve ze tet kell a va gyo ni ér té kû jog jo go sí -
tott já nak te kin te ni;

50. mel lék épü let, mel lék épü let rész: a la kás, az üdü lõ
el he lye zé sé re szol gá ló tel ken lévõ és a la kás, üdü lõ szo ká -
sos hasz ná la tá hoz szük sé ges, de hu za mos em be ri tar tóz ko -
dás ra rész ben és ide ig le ne sen sem szol gá ló, tü ze lõ, lom,
szer szám, ke rék pár, ba ba ko csi tá ro lá sá ra szol gá ló épü let
vagy épü let rész, ide nem ért ve a gép jár mû tá ro lót. A több -
la ká sos la kó épü let ben lévõ la kás ese tén a la kás tu laj don -
hoz tar to zó, 5 m2 hasz nos alap te rü le tet meg nem ha la dó,
lo mok, szer szá mok, tü ze lõ tá ro lá sá ra szol gá ló he lyi ség,
fel té ve, hogy az az épü le ten be lül, de a la kás tól el kü lö nít ve 
he lyez ke dik el, va la mint la kó épü let ben az osz tat lan kö zös
tu laj don ban lévõ köz le ke dõ és tá ro ló-he lyi ség, ak kor, ha
azt a tu laj don kö zös ség kö zö sen hasz nál ja;

51. tí pus in gat lan: az adott in gat lan faj tá ba tar to zó
olyan in gat lan, ame lyet a 2. szá mú mel lék let sze rin ti kor -
rek ci ós té nye zõk 1,00 szor zó i hoz tar to zó jel lem zõk ha tá -
roz nak meg. A tí pus in gat lan te lek tel je sen köz mû ve sí tett;
bár mely te lek ha tá ra elõtt szi lárd bur ko la tú út van. A tí pus -
in gat lant va la mennyi épü let ese tén az aláb bi ak sze rint kell
meg ál la pí ta ni: az épü let kora 10–30 év kö zöt ti; tég la, kõ
fa la za tú, il let ve mo no lit be ton szer ke ze tû épü let; a la kás -
hoz tar to zó te lek köz mû ve sí tett; a te lek ha tár elõtt szi lárd
bur ko la tú út van, to váb bá:

a) egy la ká sos la kó épü let ben lévõ la kás ese té ben: a la -
kás egye di fû tés sel el lá tott össz kom for tos vagy kom for tos; 
3 szo bás; gép jár mû tá ro ló val, 20 m3-t meg ha la dó ûr tar tal -
mú úszó me den cé vel azon ban nem ren del ke zik;

b) több la ká sos la kó- és egyéb épü let ben lévõ la kás ese -
té ben: az a) pont ban em lí tet te ken túl me nõ en a la kás szo -
bá i nak leg alább egyi ké ben, de leg fel jebb azok szo bák fe -
lé ben az ab la kok épü let tel, épü let szer ke ze ti ele mek kel
kör be zárt ud var ra vagy észa ki irány ba nyíl nak és a la kás az 
épü let föld szint jén, ma gas föld szint jén, fél eme le tén, elsõ
eme le tén he lyez ke dik el;

c) üdü lõ ese tén: az üdü lõ fél kom for tos;
d) ke res ke del mi egy ség ese tén: köz pon tos fû té si mód -

dal ren del ke zik;
e) egyéb nem la kás cé lú épü let ese tén: nincs to váb bi

kor rek ci ós té nye zõ;
52. a la kás hoz tar to zó te lek há nyad: tár sas ház ese tén az

ala pí tó ok irat ban ilyen ként meg ha tá ro zott te lek há nyad, ha
a tel ken több adó tárgy (épü let, épü let rész) áll, ak kor a la -
kás hoz tar to zó te lek há nyad meg egye zik az zal az aránnyal, 
amit a la kás hasz nos alap te rü le te a tel ken ta lál ha tó va la -
mennyi épü let, épü let rész összes hasz nos alap te rü le té ben
kép vi sel;

53. az épü let (épü let rész) adó kö te les hasz nos alap te rü -
le te: az épü let, épü let rész hasz nos alap te rü le te, csök kent ve 
a 13.  § b) és d) pont ja sze rint adó men tes hasz nos alap te rü -
let tel;

54. a te lek adó kö te les alap te rü le te: a te lek tel jes alap -
te rü le te csök kent ve az épít ménnyel le fe dett te lek résszel,
va la mint a 19.  § sze rint szá mí tott adó men tes te rü let résszel;

55. for gal mi ér ték ha tá rok: az 1. szá mú mel lék let ben az 
egyes me gyék ben te le pü lés tí pu son ként [me gyei jogú vá -
ros, vá ros, köz ség], il let ve a fõ vá ro si ke rü le tek ben a kü -
lön bö zõ in gat lan-faj ták ra jel lem zõ négy zet mé te ren kén ti
alsó és fel sõ ér ték;

56. in gat lan-faj ta: az egy la ká sos la kó épü let ben lévõ
la kás, a több la ká sos la kó épü let ben, egyéb épü let ben lévõ
la kás, az üdü lõ, a ke res ke del mi egy ség, az egyéb nem la -
kás cé lú épü let, a te lek;

57. te le pü lé si, te le pü lés ré szi át lag ér té kek: az ön kor -
mány zat ál tal – az 1. szá mú mel lék let sze rin ti for gal mi ér -
ték ha tá rok kö zött – meg ál la pí tott, az ön kor mány za ti ren -
de let ben a te le pü lé sen, il let ve te le pü lés ré sze ken fek võ in -
gat lan faj ták tí pus in gat la na i ra meg ha tá ro zott négy zet mé te -
ren kén ti ér té kek;

58. az in gat lan alap ér té ke: az adó tár gyát ké pe zõ in -
gat lan adó kö te les hasz nos alap te rü le te, adó kö te les alap te -
rü le te és az in gat lan faj tá ja sze rint irány adó te le pü lé si, te -
le pü lés ré szi át lag ér ték szor za ta;

59. szá mí tott ér ték: az in gat lan alap ér té ké nek és a
2. szá mú mel lék let ben az in gat lan faj tá ra meg ha tá ro zott, az 
in gat lan tény le ges adott sá gai alap ján figye lembe ve he tõ
kor rek ci ós té nye zõk szor za ta;

60. la kó épü let: olyan épü let, amely nek hasz nos alap te -
rü le te leg alább 50 szá za lé kát la ká sok hasz nos alap te rü le te
te szi ki.”

143. § (1) A Htv. mel lék le te e tör vény 6. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.
 (2) A Htv. e tör vény 7. szá mú mel lék le te ként új 1. szá -
mú, 8. szá mú mel lék le te ként új 2. szá mú mel lék let tel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a Htv. mel lék le té nek szá mo zá sa
3. szá mú mel lék let re vál to zik.

X. Fejezet

Az illetékekrõl  szóló
1990. évi XCIII. tör vény módosítása

144. § Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Itv.) 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Ha a va gyon szer zé si il le ték kö te le zett ség ke let ke zé -
sé re és il le ték ki sza bás ra be je len té sé re, il let ve el já rá si il le -
ték ese tén az el já rás meg in dí tá sá ra jú ni us 1-jét megelõ -
zõen ke rül sor, a szer ve zet nek (ala pít vány nak) ar ról kell
nyi lat koz nia, hogy adó fi ze té si kö te le zett sé ge elõrelátha -
tóan nem ke let ke zik. Amennyi ben a nyi lat ko za tá ban vál -
lal tak nem tel je sül tek, úgy az il le ték kö te le zett ség ke let ke -
zé se évé nek jú li us 1. nap já ig van le he tõ sé ge arra, hogy ezt
a kö rül ményt adó bír ság ter he nél kül az el já ró ha tó ság felé
je lez ze, és az il le té ket pót ló lag meg fi zes se.”

145. § (1) Az Itv. 16.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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(Men tes az örök lé si il le ték alól:)

„b) a ta ka rék be tét, a gaz da sá gi tár sa ság tag ját meg il le tõ 
va gyo ni be tét (üz let rész, szö vet ke ze ti rész jegy, be fek te tõi
rész jegy, át ala kí tott be fek te tõi rész jegy) örök lé se,”
 (2) Az Itv. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Men tes az örök lé si il le ték alól:)

„g) a la kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj don nak (tu -
laj do ni há nyad nak), va la mint az ilyen in gat lan ra vo nat ko -
zó va gyo ni ér té kû jog nak az örök lé se, ha az örö kös az örö -
költ in gat la non a ha gya ték jog erõs át adá sá tól szá mí tott
4 é ven be lül la kó há zat épít, és a fel épí tett la kó ház ban a la -
kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te le pü lés ren de zé si
terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít he tõ ség leg alább
10%-át. La kó ház épí té si szán dé ká ról az örö kös leg ké sõbb
az il le ték fi ze té si meg ha gyás jog erõ re emel ke dé sé ig nyi lat -
koz hat az ál la mi adó ha tó ság nál.”
 (3) Az Itv. 16.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del -
ke zés sel egé szül ki:

„Amennyi ben a va gyon szer zõ több tel ket örö költ, és
mind egyik ese té ben vál lal ta la kó ház fel épí té sét, majd a
tel ke ket utóbb egye sít tet te, az il le té ket az adó ha tó ság ak -
kor tör li, ha az új te lek ese tén a fel épí tett la kó ház ban a la -
kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te le pü lés ren de zé si
terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít he tõ ség leg alább
10%-át. El len ke zõ eset ben va la mennyi te lek után meg kell 
fi zet ni az il le té ket és a ké se del mi pót lék össze gét is. Ha a
va gyon szer zõ a meg szer zett tel ket utóbb meg oszt ja, az
adó ha tó ság a fel füg gesz tett il le ték bõl csak azt az il le té ket
tör li, amely arra a meg osz tás so rán lét re jött te lek re esik,
ame lyen a la kó ház fel épült, fel té ve, hogy a fel épí tett la kó -
ház ban a la kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te le pü lés -
ren de zé si terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít he tõ ség
leg alább 10%-át. Az il le ték fenn ma ra dó ré szét ké se del mi
pót lék kal nö velt összeg ben kell meg fi zet ni. Ha a ma xi má -
lis be épít he tõ ség az il le ték kö te le zett ség ke let ke zé sé nek
idõ pont já ban és a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá sá nak
idõ pont já ban el té rõ, a ket tõ kö zül a va gyon szer zõ re
összes sé gé ben ked ve zõb bet kell figye lembe ven ni.”

146. § (1) Az Itv. 17.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés 
a kö vet ke zõ l) és m) pont tal egé szül ki:

(Men tes az aján dé ko zá si il le ték alól:)

„b) a la kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj don nak (tu -
laj do ni há nyad nak), va la mint ilyen in gat la non ala pí tott va -
gyo ni ér té kû jog nak a meg szer zé se, ha a meg aján dé ko zott
az in gat la non a szer zõ dés il le ték ki sza bás ra tör té nõ be mu -
ta tá sá tól szá mí tott 4 éven be lül la kó há zat épít, és a fel épí -
tett la kó ház ban a la kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te -
le pü lés ren de zé si terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít -
he tõ ség leg alább 10%-át. A meg aján dé ko zott la kó ház épí -
té si szán dé ká ról leg ké sõbb az il le ték fi ze té si meg ha gyás
jog erõ re emel ke dé sé ig nyi lat koz hat az ál la mi adó ha tó ság -
nál;”

„l) hi tel (köl csön) nyúj tá sá ból szár ma zó, 10 000 fo rin tot 
meg nem ha la dó össze gû kö ve te lés el en ge dé se, fel té ve,
hogy az zal a hi tel-, köl csön szer zõ dés jo go sult já nak kö ve -
te lé se vég ér vé nye sen meg szû nik;

m) a köz üze mi (ve ze té kes gáz-, áram-, táv hõ-szol gál ta -
tá si, víz- és csa tor na hasz ná la ti, sze mét szál lí tá si, köz pon ti
fû té si) díj tar to zás nak a szol gál ta tó ál ta li el en ge dé se, fel té -
ve, hogy a ma gán sze mély kö te le zett (adós) és vele kö zös
ház tar tás ban élõ hoz zá tar to zó já nak egy fõre esõ jö ve del -
me nem ha lad ja meg a min den ko ri öreg sé gi nyug díj mi ni -
mum össze gé nek két sze re sét.”
 (2) Az Itv. 17.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del -
ke zés sel egé szül ki:

„Amennyi ben a va gyon szer zõ több tel ket ka pott aján -
dék ba, és mind egyik ese té ben vál lal ta la kó ház fel épí té sét,
majd a tel ke ket utóbb egye sít tet te, az il le té ket az adó ha tó -
ság ak kor tör li, ha az új te lek ese tén a fel épí tett la kó ház ban 
a la kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te le pü lés ren de zé si
terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít he tõ ség leg alább
10%-át. El len ke zõ eset ben va la mennyi te lek után meg kell 
fi zet ni az il le té ket és a ké se del mi pót lék össze gét is. Ha a
va gyon szer zõ a meg szer zett tel ket utóbb meg oszt ja, az
adó ha tó ság a fel füg gesz tett il le ték bõl csak azt az il le té ket
tör li, amely arra a meg osz tás so rán lét re jött te lek re esik,
ame lyen a la kó ház fel épült, fel té ve, hogy a fel épí tett la kó -
ház ban a la kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te le pü lés -
ren de zé si terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít he tõ ség
leg alább 10%-át. Az il le ték fenn ma ra dó ré szét ké se del mi
pót lék kal nö velt összeg ben kell meg fi zet ni. Ha a ma xi má -
lis be épít he tõ ség az il le ték kö te le zett ség ke let ke zé sé nek
idõ pont já ban és a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá sá nak
idõ pont já ban el té rõ, a ket tõ kö zül a va gyon szer zõ re
összes sé gé ben ked ve zõb bet kell figye lembe ven ni.”

147. § Az Itv. 18.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem tár gya a vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték -
nek az in gat lan tu laj do no sá nak az a va gyon szer zé se, mely
az in gat la nát ter he lõ ha szon él ve zet, hasz ná lat jo gá nak a
jo go sult ha lá la, il le tõ leg – öz ve gyi jog ese tén – új há zas ság 
kö té se foly tán tör té nõ meg szû né sé vel kö vet ke zik be, to -
váb bá a fel té tel be kö vet ke zé sé tõl füg gõ vagy a meg ha tá ro -
zott idõ re ki kö tött ha szon él ve zet, hasz ná lat jo gá nak a fel -
té tel be kö vet kez té vel, il let ve a meg ha tá ro zott idõ el tel té -
vel be kö vet ke zõ meg szû né se.”

148. § Az Itv. 23/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél lal meg szer -
zett in gat lan to vább ér té ke sí té sé nek, il le tõ leg a fu tam idõ
vé gén tu laj don jog át szál lást ered mé nye zõ lí zing be adá sá -
nak meg tör tén tét a va gyon szer zés il le ték ki sza bás ra be je -
len té sé tõl szá mí tott két éves ha tár idõ el tel tét köve tõen az
ál la mi adó ha tó ság sa ját nyil ván tar tá sa vagy az in gat lan
fek vé se sze rint ille té kes in gat lan ügyi ha tó ság meg ke re sé -
se út ján el len õr zi. Amennyi ben a to vább ér té ke sí tés, il let ve 
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a lí zing be a dás nem tör tént meg, a va gyon szer zés re a 19.  §
(1) be kez dés, il let ve 21.  § (1) be kez dés alap ján egyéb ként
fi ze ten dõ és az (1) be kez dés sze rint meg ál la pí tott il le ték
kü lön bö ze té nek két sze re sét az ál la mi adó ha tó ság a vál lal -
ko zó ter hé re pót ló lag elõ ír ja. Ha a meg szer zett in gat lan ból 
a vál lal ko zó több ön ál ló in gat lant ala kít ki, ak kor az il le -
ték kü lön bö ze tet – ará nyo sí tás sal – csak arra az in gat lan ra
le het elõ ír ni, ame lyet az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
cél ból meg szer zett in gat lan il le ték ki sza bás ra be je len té sé -
tõl szá mí tott két éven be lül nem adott el, il le tõ leg nem
adott pénz ügyi lí zing be.”

149. § Az Itv. 23/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:”

„23/B.  § (1) Amennyi ben a hi tel in té zet a va gyon szer zés
il le ték ki sza bás ra tör té nõ be je len té se kor nyi lat ko zik, hogy
az in gat lant – az il le ték kö te le zett ség ke let ke zé sé tõl szá mí -
tott leg fel jebb há rom éves idõ tar tam ra – a pénz ügyi vesz te -
ség mér sék lé se, il let ve el há rí tá sa ér de ké ben hi tel-in gat lan
cse re ügy let tel, az adó sá val szem be ni fel szá mo lá si vagy
vég re haj tá si el já rás út ján sze rez te, ak kor a fi ze ten dõ il le -
ték mér té ke az in gat lan – ter hek kel nem csök ken tett – for -
gal mi ér té ké nek 2%-a.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott há rom év el tel tét
köve tõen az in gat lan el ide ge ní té sét az ál la mi adó ha tó ság
sa ját nyil ván tar tá sa vagy az in gat lan fek vé se sze rint ille té -
kes in gat lan ügyi ha tó ság meg ke re sé se út ján el len õr zi.
Amennyi ben az in gat lan ér té ke sí té se nem tör tént meg, a
va gyon szer zés re a 19.  § (1) be kez dés, il let ve 21.  § (1) be -
kez dés alap ján egyéb ként fi ze ten dõ és az (1) be kez dés sze -
rint meg ál la pí tott il le ték kü lön bö ze té nek két sze re sét a hi -
tel in té zet ter hé re pót ló lag elõ ír ja.”

150. § (1) Az Itv. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés 
a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:

(Men tes a vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték alól:)
„a) a la kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj don nak (tu -

laj do ni há nyad nak), va la mint ilyen in gat la non ala pí tott va -
gyo ni ér té kû jog nak a meg szer zé se, ha a va gyon szer zõ az
in gat la non a szer zõ dés il le ték ki sza bás ra tör té nõ be mu ta tá -
sá tól szá mí tott 4 éven be lül la kó há zat épít és a fel épí tett la -
kó ház ban a la kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te le pü -
lés ren de zé si terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít he tõ -
ség leg alább 10%-át. A va gyon szer zõ la kó ház épí té si szán -
dé ká ról leg ké sõbb az il le ték fi ze té si meg ha gyás jog erõ re
emel ke dé sé ig nyi lat koz hat az ál la mi adó ha tó ság nál;”

„q) in gat lan nak a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról
 szóló tör vény sze rin ti ked vez mé nye zett esz köz át ru há zás
ke re té ben tör té nõ át ru há zá sa, fel té ve, ha

qa) az át ru há zó az át ru há zás évé ben és az azt meg elõ zõ
két nap tá ri év ben nem vet te igény be a 23/A.  § sze rin ti ked -
vez mé nyes il le ték mér té ket és a 26.  § (1) be kez dé se alap ján 
fel füg gesz tett il le ték tar to zás sal nem ren del ke zik, to váb bá

qb) az át ru há zott esz kö zök ér té ké ben az in gat la nok ér -
té ké nek ará nya nem ha lad ja meg a 75%-ot, va la mint

qc) az át ve võ tár sa ság vál lal ja, hogy az át ru há zás évét
kö ve tõ 2. nap tá ri év vé gé ig nem ve szi igény be a 23/A.  §
sze rin ti ked vez mé nyes il le ték mér té ket, és

qd) az üz let ágat át ve võ tár sa ság vál lal ja azt is, hogy az
át vett esz kö zö ket az il le ték ki sza bás ra tör té nõ be mu ta tást
kö ve tõ egy éven be lül nem ide ge ní ti el.”
 (2) Az Itv. 26.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del -
ke zés sel egé szül ki:

„Amennyi ben a va gyon szer zõ több tel ket vá sá rolt, és
mind egyik ese té ben vál lal ta la kó ház fel épí té sét, majd a
tel ke ket utóbb egye sít tet te, az il le té ket az adó ha tó ság ak -
kor tör li, ha az új te lek ese tén a fel épí tett la kó ház ban a la -
kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te le pü lés ren de zé si
terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít he tõ ség leg alább
10%-át. El len ke zõ eset ben va la mennyi te lek után meg kell 
fi zet ni az il le té ket és a ké se del mi pót lék össze gét is. Ha a
va gyon szer zõ a meg szer zett tel ket utóbb meg oszt ja, az
adó ha tó ság a fel füg gesz tett il le ték bõl csak azt az il le té ket
tör li, amely arra a meg osz tás so rán lét re jött te lek re esik,
ame lyen a la kó ház fel épült, fel té ve, hogy a fel épí tett la kó -
ház ban a la kás(ok) hasz nos alap te rü le te el éri a te le pü lés -
ren de zé si terv ben meg ha tá ro zott ma xi má lis be épít he tõ ség
leg alább 10%-át. Az il le ték fenn ma ra dó ré szét ké se del mi
pót lék kal nö velt összeg ben kell meg fi zet ni. Ha a ma xi má -
lis be épít he tõ ség az il le ték kö te le zett ség ke let ke zé sé nek
idõ pont já ban és a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá sá nak
idõ pont já ban el té rõ, a ket tõ kö zül a va gyon szer zõ re
összes sé gé ben ked ve zõb bet kell figye lembe ven ni.”
 (3) Az Itv. 26.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A va gyon szer zõ az (1) be kez dés q) pont já ban em lí -
tett fel té te lek rõl a fi ze té si meg ha gyás jog erõ re emel ke dé -
sé ig nyi lat koz hat az adó ha tó ság nál. Amennyi ben a va -
gyon szer zõ a qb)–qd) fel té te lek te kin te té ben va lót lan nyi -
lat ko za tot tesz, il le tõ leg vál la lá sát nem tel je sí ti, az adó ha -
tó ság a 19.  § (1) be kez dé se, il let ve a 21.  § (1) be kez dé se
alap ján meg ál la pí tott il le ték két sze re sét a va gyon szer zõ
ter hé re pót ló lag elõ ír ja.”

151. § Az Itv. 29.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet -
ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Vég zés el le ni fel leb be zé sért – ha e tör vény más ként 
nem ren del ke zik – 3000 fo rint il le té ket kell fi zet ni. Ha a
vég zés csak az el já rást le zá ró ha tá ro zat el le ni fel leb be zés -
sel együtt tá mad ha tó meg, és az ügy fél a vég zés fe lül vizs -
gá la tát is kéri, ak kor csak a ha tá ro zat el le ni fel leb be zés il -
le té két kell meg fi zet ni.

(5) A vég re haj tá si ki fo gás il le té ke 5000 fo rint. A vég re -
haj tá si ki fo gás tár gyá ban ho zott vég zés el le ni fel leb be zés
il le té ke 10 000 fo rint.

(6) Az új ra fel vé te li el já rá sért és a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör -
vény sze rin ti, elsõ fo kon jog erõs sé vált ha tá ro zat el le ni
mél tá nyos sá gi el já rá sért az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
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zott, a má sod fo kon jog erõs sé vált ha tá ro zat el le ni mél tá -
nyos sá gi el já rá sért pe dig a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
il le té ket kell fi zet ni, te kin tet nél kül az alap el já rás ban már
meg fi ze tett il le ték re.”

152. § Az Itv. 31.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Ha a szak ha tó sá got az el já ró ha tó ság ke re si meg, a
szak ha tó sá gi el já rá sért fi ze ten dõ il le té ket – az alap el já rás
il le té ké vel (igaz ga tá si szol gál ta tá si dí já val) egy ide jû -
leg – an nak kell meg fi zet nie, aki nek ér de ké ben az el já rás
in dul.”

153. § Az Itv. 42.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A 39–41.  §-ban meg ha tá ro zott il le ték alap után – ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik – az il le ték mér té ke:)

„h) egyéb nem pe res el já rá sok ban – a köz igaz ga tá si
nem pe res el já rás ki vé te lé vel – az el já rás tár gya ér té ké nek
3%-a, de leg alább 3000 fo rint, leg fel jebb 150 000 fo rint.”

154. § Az Itv. 43.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A köz igaz ga tá si nem pe res el já rá sok il le té ké nek
mér té ke 7500 fo rint.”

155. § (1) Az Itv. 45.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és g) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A cég be jegy zés re irá nyu ló el já rás il le té ke:)
„f) kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók -

te le pe ese tén 50 000 fo rint,
g) kül föl di vál lal ko zás köz vet len ke res ke del mi kép vi -

se le te ese tén 50 000 fo rint.”
 (2) Az Itv. 45.  §-a (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(4) Az át ala ku lás, mi nõ sí tett több sé get biz to sí tó be fo -
lyás lét re jöt te, va la mint az el is mert vál la lat cso port ként
való mû kö dés, il let ve a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár -
sa ság cég ada ta i ra vo nat ko zó vál to zás be jegy zé se irán ti ké -
re lem il le té ke 50 000 Ft. Ez az il le ték ma gá ban fog lal ja az
át ala ku lás sal, mi nõ sí tett több sé gi be fo lyás lét re jöt té vel,
va la mint az el is mert vál la lat cso port ként való mû kö dés be -
jegy zé sé vel egy ide jû leg be je len tett más vál to zá so kért fi -
ze ten dõ il le té ket is.”

156. § Az Itv. 57.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

(Il le ték men tes a bün te tõ ügyek ben:)
„f) a fel je len tõ ré szé re a fel je len tés rõl ké szí tett jegy zõ -

könyv má so la ta.”

157. § Az Itv. 62.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
r) pont tal egé szül ki:

(A fe le ket jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya ik ra te kin tet
nél kül il le ték fel jegy zé si jog il le ti meg:)

„r) a köz igaz ga tá si el já rás so rán ho zott vég zés fe lül -
vizs gá la tá ra irá nyu ló nem pe res el já rás ban.”

158. § Az Itv. 67.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Azt, hogy mely el já rá sért vagy szol gál ta tá sért kell
dí jat fi zet ni, to váb bá a díj mér té két – tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján – az ér de kelt mi nisz ter az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben sza bá lyoz za. A
la kos ság szé les kö rét érin tõ díj fi ze té si kö te le zett sé get csak 
tör vény ál la pít hat meg.

(3) A fi ze ten dõ díj mér té két úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az az adott el já rás sal kap cso lat ban az el já ró ha tó ság -
nál fel me rü lõ és más ra át nem há rít ha tó va la mennyi költ -
ség re fe de ze tet biz to sít son. Vál to zó költ ség igé nyû el já rá -
sok (szol gál ta tá sok) ese té ben a díj össze gét áta lány jel leg -
gel kell meg ha tá roz ni.”

159. § Az Itv. 72.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) ha a va gyo ni ér té kû jog tar ta ma több egy ide jû leg jo -
go sult sze mély élet tar ta má tól függ, még pe dig oly mó don,
hogy a jo go sult ság a le ge lõ ször el halt sze mély ha lá lá val
meg szû nik, az ér té ke lés nél a leg idõ sebb sze mély élet ko ra
az irány adó; ha pe dig a jo go sult ság a leg utóbb el halt sze -
mély ha lá lá ig tart, a ki szá mí tás a leg fi a ta labb sze mély élet -
ko ra sze rint tör té nik. Az így ka pott ér té ket, mint il le ték ala -
pot az egyes jo go sul tak kö zött olyan arány ban kell meg -
osz ta ni, mint ami lyen arányt az élet ko ruk sze rint szá mí tott
va gyo ni ér té kû jog ér té ke ezek együt tes ér té ké ben kép vi -
sel.”

160. § Az Itv. 74.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(6)–(8) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(5) Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter – ké re lem re – az 
ál ta lá nos sza bá lyok tól el té rõ en a bí ró sá gi el já rá si il le ték
utó la gos el szá mo lás sal tör té nõ meg fi ze té sét en ge dé lyez -
he ti an nak a gaz dál ko dó szer ve zet nek [Ptk. 685.  § c) pont], 
amely iga zol ja, hogy a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap ban leg alább 1000 olyan bí ró sá gi (pe res és nem -
pe res) el já rást kez de mé nye zett, amely ben a fi ze ten dõ il le -
ték össze ge nem ha lad ta meg a 10 000 fo rin tot. Az en ge -
dély egy évre szól, meg hosszab bí tá sát az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter en ge dé lye zi, amennyi ben a gaz dál ko dó
szer ve zet iga zol ja, hogy a meg elõ zõ 12 hó nap ban az en ge -
dély ki adá sá ra meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül tek. Az en -
ge dély rõl, va la mint an nak meg hosszab bí tá sá ról az adó po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter „Tá jé koz ta tó”-t tesz köz zé a
Pénz ügyi Köz löny ben.

(6) Utó la gos el szá mo lás ese tén a gaz dál ko dó szer ve zet
az utó la gos el szá mo lás kö ré be tar to zó ügyek ben men te sül
az el já rás kez de mé nye zé se kor a bí ró sá gi el já rá si il le ték
meg fi ze té se alól. A gaz dál ko dó szer ve zet nek az en ge dély
meg adá sát (meg hosszab bí tá sát) kö ve tõ hó nap 15. nap já ig
elõ le get kell fi zet nie. Az elõ leg össze ge a ké re lem be nyúj -
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tá sát meg elõ zõ 12 hó nap ban kez de mé nye zett, az (5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott bí ró sá gi el já rá so kért fi ze tett il le -
ték 50%-a. A kü lön bö ze tet utó la gos el szá mo lás alap ján az
en ge dély le jár tát kö ve tõ hó nap 15. nap já ig a szék he lye
sze rint ille té kes ál la mi adó ha tó ság szám lá já ra kell meg fi -
zet ni.

(7) Az en ge déllyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet
tár sa sá gi for ma vál tá sa vagy egye sü lé se ese tén az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter az en ge délyt ké re lem re mó do sít ja, 
szét vá lá sa ese tén pe dig a lét re jö võ új gaz dál ko dó szer ve -
zet nek új en ge délyt kell kér nie. Az új en ge dély an nak a
jog utód gaz dál ko dó szer ve zet nek ad ha tó meg, amely iga -
zol ja, hogy a jog elõd gaz dál ko dó szer ve zet en ge dé lyé nek
ki adá sa alap já ul szol gá ló te vé keny sé get to vább foly tat ja.
Ha e te vé keny sé get több jog utód gaz dál ko dó szer ve zet is
foly tat ja, az en ge délyt va la mennyi nek meg kell adni.

(8) Az en ge dé lyért, az en ge dély meg hosszab bí tá sá ért és 
mó do sí tá sá ért kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga -
tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.”

161. § Az Itv. 79.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az il le té kek vissza té rí té sé re az adó zás rend jé rõl
 szóló tör vény adó-vissza té rí tés re vo nat ko zó sza bá lya it
kell al kal maz ni.”

162. § Az Itv. 82.  §-a elõt ti címe he lyé be a kö vet ke zõ
cím lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, a § szá mo zá sa pe dig (1) be kez dés re vál to zik:

„Mu lasz tá si bír ság, adó bír ság”
„(2) Az e tör vény ben sza bá lyo zott men tes sé gek, ked -

vez mé nyek jo go su lat lan igény be vé te le ese tén – ha e tör -
vény más ként nem ren del ke zik – az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott mér té kû adó bír sá got kell fi zet -
ni.”

163. § (1) Az Itv. 94.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[(3) Nincs he lye a vissza té rí tés nek, ha]
„c) az ügy fél nek adó ha tó ság ál tal nyil ván tar tott köz tar -

to zá sa van.”
 (2) Az Itv. 94.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett ese tek -
ben az il le ték bé lye get – ha már fel ra gasz tot ták, az irat tal
együtt – el is mer vény el le né ben vissza kell tar ta ni, és szük -
ség ese tén a fe le lõs ség re vo nást kez de mé nyez ni kell. Az
el is mer vé nyen fel kell tün tet ni az ügy fél sze mély azo no sí -
tás ra al kal mas ada ta it, a vissza tar tott il le ték bé lyeg cím le tét 
és az il le ték bé lyeg be szer zé sé nek he lyét.”

164. § Az Itv. 100.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
(Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

arra, hogy ren de let tel ál la pít sa meg:)
„e) az ál la mi adó ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, in gat la nok

ér té ke sí té sé vel kap cso la tos ada tok ról tel je sí tett adat szol -

gál ta tás rend jét és az el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj mér té két, va la mint a díj be sze dé sé vel, ke ze lé -
sé vel, nyil ván tar tá sá val, vissza té rí té sé vel kap cso la tos
rész le tes sza bá lyo kat.”

165. § Az Itv. 102.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„d) va gyo ni ér té kû jog: a föld hasz ná lat, a ha szon él ve -

zet, a hasz ná lat joga – ide ért ve a szö vet ke ze ti ház tu laj don -
ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rin ti hasz ná la ti jo go kat –,
to váb bá a va gyon ke ze lõi jog, az ön ál ló or vo si te vé keny ség 
mû köd te té si joga, az üzem ben tar tói jog, to váb bá in gye nes
va gyon szer zés ese tén a kö ve te lés;”

166. § Az Itv. mel lék le te e tör vény 9. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

XI. Fejezet

A gépjármûadóról  szóló
1991. évi LXXXII. tör vény módosítása

167. § A gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Gjt.) 4.  §-a kö vet ke zõ új (3) be kez -
dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez -
dés szá mo zá sa (4) be kez dés re mó do sul:

„(3) Ha a for ga lom ból ké re lem re ki vont gép jár mû vet a
ki vo nást kö ve tõ hó nap ban a ki vo nást ké rel me zõ újra for -
ga lom ba he lyez te ti, ak kor az adó kö te le zett ség – a (2) be -
kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – nem szû nik meg a for ga -
lom ból való ki vo nás hó nap já nak utol só nap já val.”

168. § A Gjt. 5.  §-ának a)–b) és f) pont jai he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet ke -
zõ d) és e) pon tok kal egé szül ki:

(Men tes az adó alól:)
„a) a költ ség ve té si szerv,
b) a tár sa dal mi szer ve zet, az ala pít vány a tu laj do ná ban

lévõ gép jár mû után, fel té ve, ha a tárgy évet meg elõ zõ év -
ben tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett sé ge nem ke let ke zett,”

„d) az egy ház tu laj do ná ban lévõ gép jár mû,
e) a lé te sít mé nyi tû zol tó sá got fenn tar tó gaz da sá gi szer -

ve ze tek azon tûz ol tó szer ko csi nak mi nõ sü lõ gép jár mû vei,
me lyek ri asz tás ese tén részt vesz nek a tûz el le ni vé de ke -
zés ben, il let ve a mû sza ki men tés ben,

f) a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mély, a sú lyos moz -
gás kor lá to zott kis ko rú, a cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó
(ki zá ró) gond nok ság alatt álló sú lyos moz gás kor lá to zott
nagy ko rú sze mélyt rend sze re sen szál lí tó, vele kö zös ház -
tar tás ban élõ szü lõ – ide ért ve a ne ve lõ-, mos to ha- vagy
örök be fo ga dó szü lõt is – (a továb biak ban együtt: men tes -
ség re jo go sult adó alany) a tu laj do ná ban lévõ egy da rab,
100 kW tel je sít ményt el nem érõ sze mély gép ko csi után,
ide nem ért ve a sze mély ta xi ként üze me lõ sze mély gép ko -

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10805



csit. Ha a men tes ség re jo go sult adó alany adó ala nyi sá ga és
adó kö te le zett sé ge az adó év ben több sze mély gép ko csi után 
is fenn áll, ak kor a men tes ség ki zá ró lag egy, a leg ki sebb
tel je sít mé nyû sze mély gép ko csi után jár,”

XII. Fejezet

A luxusadóról  szóló
2005. évi CXXI. tör vény módosítása

169. § A lu xus adó ról  szóló 2005. évi CXXI. tör vény
(a továb biak ban: lu xus adó tv.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Adó kö te les a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ
la kás nak vagy üdü lõ nek mi nõ sü lõ épü let, ha az épü let épü -
let ré szek re oszt ha tó, ak kor az épü let rész (a továb biak ban
együt te sen: la kó in gat lan), fel té ve, ha an nak e tör vény sze -
rin ti szá mí tott ér té ke a 100 000 000 fo rin tot el éri.”

170. § A lu xus adó tv. 2.  §-ának (1) és (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek.

„(1) Az adó kö te le zett ség a hasz ná lat ba vé te li, il le tõ leg a 
fenn ma ra dá si en ge dély ki adá sát kö ve tõ év elsõ nap ján ke -
let ke zik. Az en ge dély nél kül épült vagy anél kül hasz ná lat -
ba vett la kó in gat lan ese tén az adó kö te le zett ség a tény le ges 
hasz ná lat ba vé telt kö ve tõ év elsõ nap ján ke let ke zik.”

„(3) Az adó kö te le zett ség a fél év utol só nap ján meg szû -
nik, ha a la kó in gat lan a fél év ben meg sem mi sül vagy le -
bont ják.”

171. § A lu xus adó tv. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adó ala nya az, aki az év (adó év) elsõ nap ján az
in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett tu laj do nos. Több tu -
laj do nos ese tén a tu laj do no sok tu laj do ni há nya da ik ará -
nyá ban adó ala nyok. Amennyi ben a la kó in gat lant az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett va gyo ni ér té kû jog ter he li,
az an nak gya kor lá sá ra jo go sult az adó ala nya. (A tu laj do -
nos, a va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja a továb biak ban
együtt: tu laj do nos.)”

172. § A lu xus adó tv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„5.  § (1) A la kó in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor mány zat,
a fõ vá ros ban a fõ vá ro si ön kor mány zat (a továb biak ban:
ön kor mány zat) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
for gal mi ér ték ha tá rok ke re tei kö zött – a hely ben ki ala kult
ér ték vi szo nyok ra fi gye lem mel – ren de let ben meg ál la pít ja
in gat lan-faj tán ként a tí pus in gat lan ra vo nat ko zó te le pü lé si
át lag ér té ket.

(2) Ha a te le pü lés egyes ré sze in je len tõ sen el té rõ ér ték -
vi szo nyok ala kul tak ki, az ön kor mány zat ér ték öve ze te ket
je löl ki és az így el kü lö ní tett ér ték öve ze tek ben la kó in gat -
lan-faj tán ként te le pü lés ré szi át lag ér té ke ket ál la pít meg.
Ha a te le pü lé sen ki ala kult ér ték vi szo nyok la kó in gat -

lan-faj tán ként el té rõ ér ték öve ze tek ki ala kí tá sát te szik
szük sé ges sé, ak kor az ön kor mány zat la kó in gat lan-faj tán -
ként ál la pít hat ja meg az ér ték öve ze te ket.

(3) A te le pü lé si át lag ér té kek meg ha tá ro zá sá ról és az ér -
ték öve ze tek ki ala kí tá sá ról  szóló ren de let elõ ké szí té se ér -
de ké ben a jegy zõ, mint ön kor mány za ti adó ha tó ság meg ke -
res he ti a va gyon szer zé si il le ték ügyek ben el já ró adó ha tó -
sá got. A meg ke re sett adó ha tó ság la kó in gat lan-faj tán ként
15 na pon be lül köz li a meg ke re sést meg elõ zõ 18 hó nap ban 
a te le pü lé sen vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték alá esõ
ügy le tek tár gyát ké pe zõ la kó in gat la nok va la mennyi ál ta la
is mert ada tát, kü lö nö sen a la kó in gat lan cí mét, for gal mi ér -
té két, alap te rü le tét. Az adat szol gál ta tás nem ter jed ki a la -
kó in gat lan hoz kap cso ló dó jog ügy let ala nya i nak sze mé -
lyes ada ta i ra. Amennyi ben a te le pü lé sen va la mely la kó in -
gat lan-faj tát il le tõ en a meg ke re sést meg elõ zõ 18 hó nap ban 
vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték alá esõ la kó in gat lan
szer zés nem tör tént, ak kor a meg ke re sett adó ha tó ság a te -
le pü lés hez ha son ló adott sá gú te le pü lé sen ki ala kult ér ték -
vi szo nyok ra te kin tet tel la kó in gat lan-faj tán ként a tí pus in -
gat lan ra jel lem zõ négy zet mé te ren kén ti for gal mi ér ték ada -
tot kö zöl. A jegy zõ a meg ka pott és a nyil ván tar tá sá ban
ren del ke zé sé re álló ada tok alap ján ja vas la tot tesz az ön -
kor mány zat szá má ra a te le pü lés ér ték öve ze te i re, s la kó in -
gat lan-faj tán ként a tí pus in gat lan te le pü lé si, te le pü lés ré szi
for gal mi át lag ér té ke i re. Az ér ték öve ze te ket és a te le pü lé si, 
te le pü lés ré szi át lag ér té ke ket az ön kor mány zat a ren de let -
al ko tás évé ben ki ala kult ér ték vi szo nyok ra fi gye lem mel
két adó év re ha tá roz za meg.

(4) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a la kó in gat lan ra
irány adó te le pü lé si, te le pü lés ré szi át lag ér ték al kal ma zá sá -
val adó tár gyan ként kü lön-kü lön ki szá mít ja a la kó in gat lan
hasz nos alap te rü le té re ve tí tett alap ér té ket.

(5) Ha a la kó in gat lant ma gá ban fog la ló épü let több ér -
ték öve zet ha tá rán fek szik, ak kor a la kó in gat lan ese té ben
an nak a köz te rü let nek az irány adó te le pü lés ré szi for gal mi
át lag ér té két kell al kal maz ni, amer re a la kó in gat lan abla -
kainak több sé ge néz. Ha a la kó in gat lan nak az egyes ér ték -
öve ze tek re azo nos szá mú ab la ka néz, ak kor a ma ga sabb
te le pü lés ré szi for gal mi át lag ér té ket kell al kal maz ni. Ha a
la kó in gat lan nak köz te rü let re nézõ ab la ka nincs, vagy ab la -
ka i nak több sé ge nem köz te rü let re néz, ak kor az ala cso -
nyabb te le pü lés ré szi for gal mi át lag ér té ket kell al kal maz ni.

(6) A la kó in gat lan faj tá já nak meg ha tá ro zá sa kor az in -
gat lan-nyil ván tar tás ban fel tün te tett ál la pot az irány adó.
Amennyi ben az épü let meg ne ve zé sét az in gat lan-nyil ván -
tar tás nem tar tal maz za vagy az in gat lan-nyil ván tar tá si be -
jegy zés alap ján az in gat lan faj tá ja egy ér tel mû en nem ál la -
pít ha tó meg, ak kor az épü let re ki adott leg utol só hasz ná lat -
ba vé te li, fenn ma ra dá si en ge dély alap ján, hasz ná lat ba vé te -
li, fenn ma ra dá si en ge dély nél kül hasz ná lat ba vett épü let
ese tén az épí té si en ge dély alap ján kell meg ál la pí ta ni az in -
gat lan faj tá ját. Ak kor is az épü let re ki adott leg utol só hasz -
ná lat ba vé te li en ge dély, fenn ma ra dá si en ge dély alap ján
kell meg ál la pí ta ni az in gat lan faj tá ját, ha az in gat lan-nyil -
ván tar tás ban fel tün te tett ál la pot a leg utol só hasz ná lat ba vé -
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te li, fenn ma ra dá si en ge dély ben fog lal tak tól el tér. En ge -
dély nél kül épí tett épü let, il let ve en ge dély nél kül ki ala kí -
tott épü let rész ese té ben a hasz ná la ti mód, il let ve hasz ná lat
hi á nyá ban a ren del te té si cél az irány adó.

(7) A la kó in gat lan szá mí tott ér té ke a (4) be kez dés sze -
rint szá mí tott la kó in gat lan-alap ér ték nek és az adott la kó in -
gat lan-faj tá ra vo nat ko zó, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott kor rek ci ós együtt ha tók szor za ta. Az ön kor mány -
za ti adó ha tó ság a szá mí tott ér ték meg ha tá ro zá sa kor kö te -
les figye lembe ven ni a la kó in gat lan mind azon a jel lem zõ it, 
ame lyek hez a 2. szá mú mel lék let kor rek ci ós té nye zõt
 rendel.”

173. § A lu xus adó tv. az 5.  § után a kö vet ke zõ al cím mel
és 5/A.  §-sal egé szül ki:

„Adómentesség

5/A.  § (1) Men tes az adó alól a Ma gyar Ál lam, a he lyi
ön kor mány zat, a ki sebb sé gi ön kor mány zat, az Észak-at -
lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te.

(2) Men tes az adó alól a tár sa dal mi szer ve zet, az ala pít -
vány, a köz tes tü let, az egy ház, a költ ség ve té si szerv ab ban
az év ben, ame lyet meg elõ zõ év ben a vál lal ko zá si te vé -
keny ség bõl szár ma zó jö ve del me után tár sa sá gi adó fi ze té si 
kö te le zett sé ge, il let ve a költ ség ve té si szerv ese tén ered mé -
nye után a köz pon ti költ ség ve tés be be fi ze té si kö te le zett sé -
ge nem ke let ke zett. A fel té tel meg lé té rõl éven te írás ban
kell nyi lat koz ni.”

174. § A lu xus adó tv. 12.  §-ának a), c), f), h)–i) pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a
§ a kö vet ke zõ p)–sz) pon tok kal egé szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„a) épü let: az olyan épít mény, vagy az épít mény azon

ré sze, amely a kör nye zõ kül sõ tér tõl szer ke ze ti ele mek kel
rész ben vagy egész ben mes ter sé ge sen ki ala kí tott, el vá -
lasz tott te ret al kot és ez zel az ál lan dó vagy idõ sza kos tar -
tóz ko dás, il le tõ leg hasz ná lat fel té te le it biz to sít ja, ide ért ve
az olyan ön ál ló lé te sít ményt is, amely rész ben vagy tel jes
bel ma gas sá gá val a kör nye zõ csat la ko zó te rep szint alatt
van. Épü let rész az épü let ön ál ló ren del te té sû, a sza bad ból
vagy az épü let kö zös köz le ke dõ jé bõl nyí ló ön ál ló be já rat -
tal el lá tott he lyi sé ge vagy he lyi ség-cso port ja, amely a c) és 
d) pon tok ban fog lal tak sze rint az zal fe lel meg la kás nak,
üdü lõ nek, hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ban ön ál ló in gat -
lan ként nem sze re pel;”

„c) la kás: a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint
el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény 91/A.  §-a 1–6. pont já ban fog -
lal tak alap ján ilyen nek mi nõ sü lõ és az in gat lan-nyil ván tar -
tás ban la kó ház, la kó épü let, la kás, kas tély, vil la, ud var ház
meg ne ve zés sel nyil ván tar tott, vagy ilyen ként fel tün te tés re 
váró in gat lan;”

„f) tu laj do nos: az in gat lan tu laj do no sa az a sze mély
vagy szer ve zet, aki/amely az in gat lan-nyil ván tar tás ban tu -
laj do nos ként sze re pel. Amennyi ben az in gat lan tu laj don -

jo gá nak át ru há zá sá ra irá nyu ló szer zõ dést az in gat lan ügyi
ha tó ság hoz be nyúj tot ták – mely nek té nyét az in gat lan ügyi
ha tó ság szél je gyez te –, a szer zõ fe let kell tu laj do nos nak te -
kin te ni. Új on nan lét re ho zott épü let/épü let rész tu laj don jo -
gá nak – a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá sát meg elõ -
zõ – át ru há zá sa ese tén a szer zõ dés in gat lan ügyi ha tó ság -
hoz tör té nõ be nyúj tá sát köve tõen a szer zõ fe let a hasz ná -
lat ba vé te li en ge dély ki adá sá nak idõ pont já tól kell tu laj do -
nos nak te kin te ni. Egyéb mó don tör té nõ tu laj don szer zés
ese té re a Pol gá ri Tör vény könyv vo nat ko zó sza bá lyai az
irány adók;”

„h) hasz nos alap te rü let: a tel jes alap te rü let nek olyan
ré sze, ahol a bel ma gas ság leg alább 1,90 m. A tel jes alap te -
rü let be a la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó ki egé szí tõ he lyi sé -
gek, mel lék épü le tek, mel lék épü let ré szek ki vé te lé vel va la -
mennyi he lyi ség összeg zett alap te rü le te, va la mint a több -
szin tes lak ré szek bel sõ lép csõ jé nek egy szin ten szá mí tott
víz szin tes ve tü le te is be le tar to zik, de nem tar to zik bele a
ki egé szí tõ he lyi sé gek alap te rü le te. Az épü let hez tar to zó
fe dett és há rom ol dal ról zárt kül sõ tar tóz ko dók (lo dzsa, fe -
dett és ol dalt zárt er ké lyek), és a fe dett te rasz, tor nác, te tõ -
tér alap te rü le té nek 50%-a tar to zik a tel jes alap te rü let be. A
la ká sok ese té ben a pin ce szin ten (a csat la ko zó te rep szint
alatt) ki ala kí tott he lyi sé gek alap te rü le té nek 70%-át kell a
tel jes alap te rü let be szá mí ta ni. Nem tar to zik a hasz nos
alap te rü let be a la kó épü let rész hasz nos alap te rü le te;

i) ki egé szí tõ he lyi ség: a la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó, jel -
le gé nél és ki ala kí tá sá nál fog va csak tá ro lás ra al kal mas
pad lás, pin ce, ide nem ért ve a gép jár mû tá ro lót;”

„p) mel lék épü let, mel lék épü let rész: a la kás, az üdü lõ
el he lye zé sé re szol gá ló tel ken lévõ és a la kás, üdü lõ szo ká -
sos hasz ná la tá hoz szük sé ges, de hu za mos em be ri tar tóz ko -
dás ra rész ben és ide ig le ne sen sem szol gá ló, tü ze lõ, lom,
szer szám, ke rék pár, ba ba ko csi tá ro lá sá ra szol gá ló épü let
vagy épü let rész. A több la ká sos la kó épü let ben lévõ la kás
ese tén a la kás tu laj don hoz tar to zó, 5 m2 hasz nos alap te rü le -
tet meg nem ha la dó, lo mok, szer szá mok, tü ze lõ tá ro lá sá ra
szol gá ló he lyi ség, fel té ve, hogy az az épü le ten be lül, de a
la kás tól el kü lö nít ve he lyez ke dik el; va la mint la kó épü let -
ben az osz tat lan kö zös tu laj don ban lévõ köz le ke dõ és tá ro -
ló-he lyi ség, ak kor, ha azt a tu laj don kö zös ség kö zö sen
hasz nál ja;

r) tí pus in gat lan: az adott in gat lan faj tá ba tar to zó olyan
in gat lan, ame lyet a 2. szá mú mel lék let sze rin ti kor rek ci ós
té nye zõk 1,00 szor zó i hoz tar to zó jel lem zõk ha tá roz nak
meg. A tí pus in gat lant va la mennyi épü let ese tén az aláb -
biak sze rint kell meg ál la pí ta ni: az épü let kora 10–30 év
kö zöt ti; tég la, kõ fa la za tú, il let ve mo no lit be ton szer ke ze tû
épü let; a la kás hoz tar to zó te lek köz mû ve sí tett; a te lek ha tár 
elõtt szi lárd bur ko la tú út van, to váb bá:

ra) egy la ká sos la kó épü let ben lévõ la kás ese té ben: a la -
kás egye di fû tés sel el lá tott össz kom for tos vagy kom for tos; 
3 szo bás; gép jár mû tá ro ló val, 20 m3-t meg ha la dó ûr tar tal -
mú úszó me den cé vel azon ban nem ren del ke zik,

rb) több la ká sos és egyéb la kó épü let ben lévõ la kás ese -
té ben: az ra) pont ban em lí tet te ken túl me nõ en a la kás szo -

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10807



bá i nak leg alább egyi ké ben, de leg fel jebb azok fe lé ben az
ab la kok épü let tel, épü let szer ke ze ti ele mek kel kör be zárt
ud var ra vagy észa ki irány ba nyíl nak és a la kás az épü let
föld szint jén, ma gas föld szint jén, fél eme le tén, elsõ eme le -
tén he lyez ke dik el,

rc) üdü lõ ese tén: az üdü lõ fél kom for tos;
s) a la kás hoz, üdü lõ höz tar to zó gép jár mû tá ro ló: a la -

kó épü let ben lévõ épü let rész, vagy a la kó épü let el he lye zé -
sé re szol gá ló tel ken álló épü let, amely ki ala kí tá sá nál fog va 
gép jár mû tá ro lá sá ra al kal mas, füg get le nül at tól, hogy az
épü let vagy az épü let rész az in gat lan-nyil ván tar tás ban ön -
ál ló in gat lan ként sze re pel;

sz) va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja: az in gat la non fenn -
ál ló va gyo ni ér té kû jog jo go sí tott ja az a sze mély vagy szer -
ve zet, aki/amely az in gat lan-nyil ván tar tás ban a va gyo ni
ér té kû jog jo go sí tott ja ként fel tün te tés re ke rült. Amennyi -
ben az in gat lant ter he lõ va gyo ni ér té kû jog ala pí tá sá ról
 szóló ok ira tot az in gat lan ügyi ha tó ság hoz be nyúj tot -
ták – mely nek té nyét az in gat lan ügyi ha tó ság szél je gyez -
te –, az ok irat ban meg je lölt, jog szer zés re fel jo go sí tott sze -
mélyt vagy szer ve ze tet kell a va gyo ni ér té kû jog jo go sí -
tott já nak te kin te ni;”

HATODIK RÉSZ

XIII. Fejezet

Az adózás rendjérõl  szóló
 2003. évi XCII. tör vény módosítása

175. § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény (a továb biak ban: Art.) 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ál lan dó meg ha tal ma zás, meg bí zás – a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té sén
túl – az adó ha tó ság elõt ti el já rás ban ak kor ér vé nyes, ha azt
az adó zó az adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett for ma nyom -
tat vá nyon je len ti be. Az adó zó az ese ti, il let ve az ál lan dó
meg ha tal ma zás, meg bí zás vissza vo ná sát, fel mon dá sát ha -
la dék ta la nul kö te les be je len te ni az adó ha tó ság hoz, il let ve
a kép vi se le ti jog meg szû né sét a meg ha tal ma zott, meg bí -
zott is be je lent he ti az adó ha tó ság nál. A kép vi se le ti jog
meg szû né se az adó ha tó ság gal szem ben az adó ha tó ság hoz
tör té nõ be je len tés tõl ha tá lyos.”

176. § (1) Az Art. 16.  §-a (3) be kez dé sé nek b)–c) pont jai 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és ez zel egy -
ide jû leg a kö vet ke zõ új m) pont tal egé szül ki:

[(3) Az ál la mi adó ha tó ság hoz be kell je len te ni az adó -
zó:]

„b) cí mét, szék he lyét (szék hely biz to sí tá sa ese tén az
ügy véd, ügy vé di iro da ne vét, el ne ve zé sét és adó szá mát is), 
a cég szék he lyé tõl kü lön bö zõ köz pon ti ügy in té zés he lyét,
te lep he lyét vagy te lep he lye it, il let ve a cég hon lap ján való

köz zé té tel ese tén a cég elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét (hon -
lapját);

c) lé te sí tõ ok ira tá nak (ala pí tó ok irat, tár sa sá gi-tár su la ti
szer zõ dés, alap sza bály) kel tét, szá mát, a rá vo nat ko zó jog -
sza bály sze rin ti kép vi se lõ jé nek, könyv vizs gá ló já nak ne -
vét (el ne ve zé sét), la kó he lyét (szék he lyét), e jog vi szony
ke let ke zé sé nek – és ha tá ro zott ide jû jog vi szony ese -
tén – meg szû né sé nek idõ pont ját, a kép vi se lõ adó azo no sí tó 
szá mát, könyv vizs gá ló szer ve zet ese tén an nak a sze mély -
nek a ne vét és la kó he lyét is, aki a könyv vizs gá la tért sze -
mé lyé ben fe le lõs;”

„m) köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet ként 
tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét.”
 (2) Az Art. 16.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az elõ tár sa ság a cég be jegy zé si ké rel me be nyúj tá sa
nap já ig tar tó idõ sza ká ban a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott be je len té si kö te le zett sé gé nek pa pír ala pon az adó szám
fel tün te té se nél kül tesz ele get. Az elõ tár sa ság az adó szám
meg szer zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül – az adó szá -
mot és a ko ráb ban tel je sí tett be je len tés adó ha tó sá gi ik ta tó -
szá mát is fel tün tet ve – is mé tel ten be je len ti a cég be jegy zé si 
ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en az ál ta la biz to sí tott ként
fog lal koz ta tott (4) be kez dés sze rin ti ada ta it.”

177. § Az Art. 17.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg a kö -
vet ke zõ új g) és h) pon tok kal egé szül ki:

[(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt adó zó a vál -
lal ko zói iga zol vány kéz hez vé te lé tõl, az (1) be kez dés
b) pont já ban meg je lölt adó zó pe dig a be je lent ke zés nap já -
tól szá mí tott 15 na pon be lül a 16.  § (3) be kez dé sé ben fel so -
rolt ada tok kö zül az ál la mi adó ha tó ság hoz írás ban be je -
len ti]

„b) a rá vo nat ko zó jog sza bály sze rin ti kép vi se lõ jé nek
adó azo no sí tó szá mát, il le tõ leg az adó azo no sí tó jel lel nem
ren del ke zõ kép vi se lõ ese tén az adó azo no sí tó jel meg ál la -
pí tá sá hoz szük sé ges ada to kat;”

„g) szék hely biz to sí tá sa ese tén az ügy véd, ügy vé di iro -
da ne vét, el ne ve zé sét és adószámát;”

„h) non pro fit jel le gét.”

178.  § Az Art. 20.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ma gán sze mély a Tbj. 39.  § (2) be kez dé se alap ján
ke let ke zett fi ze té si kö te le zett sé gét és an nak meg szû né sét
15 na pon be lül je len ti be az ál la mi adó ha tó ság nak. A be je -
len tés alap ján az adó ha tó ság az adó év re vo nat ko zó havi já -
ru lék fi ze té si kö te le zett sé get ha tá ro zat tal elõ ír ja, a be fi ze -
té se ket nyil ván tart ja. Az ál la mi adó ha tó ság az adó azo no sí -
tó jel lel nem ren del ke zõ ma gán sze mély ré szé re az (1) be -
kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek al kal ma zá sá val adó azo -
no sí tó je let ál la pít meg.”
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179.  § Az Art. 20/A.  §-a (2) be kez dé se d) pont já nak
db) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„db) amely START PLUSZ és START EXTRA kár tya
ese tén két év, de leg fel jebb a ki ál lí tás kel té tõl az igény lõ
öreg sé gi nyug díj jo go sult sá gá nak el éré sé ig ter je dõ idõ -
szak, ha az en nél rö vi debb.”

180.  § Az Art. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § (1) Az adó ha tó ság a be je len tés alap ján nyil ván -
tar tás ba ve szi az adó zót.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az adó zó nak a be je lent ke zés
alap ján a be je lent ke zés nap já val, il let ve a 17.  § (1) be kez -
dés c) pont ja ha tá lya alá tar to zó adó zó ké se del mes be je -
lent ke zé se ese tén az adó kö te les te vé keny ség meg kez dé sé -
nek nap já val adó szá mot ál la pít meg. Az adó szá mot az
egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ban fel kell tün tet ni, a cég -
jegy zék be be kell je gyez ni. Az ál la mi adó ha tó ság az adó -
azo no sí tó szám ról – meg ke re sés re – az ön kor mány za ti
adó ha tó sá got tá jé koz tat ja.

(3) Az ál la mi adó ha tó ság az adó szám mal nem ren del ke -
zõ ma gán sze mélyt az adó azo no sí tó je lén – a ma gyar ál -
lam pol gár ság gal nem ren del ke zõ ma gán sze mély ese tén az
ál lam pol gár sá gát is fel tün tet ve – tart ja nyil ván. Amennyi -
ben a ma gán sze mély adó azo no sí tó jel lel nem ren del ke zik
és bel föl dön ese ti jel leg gel sze rez adó kö te les, a ki fi ze tõ
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge kö ré be esõ jö ve del met, a
ma gán sze mély adó azo no sí tó je lé nek meg ál la pí tá sát a ki fi -
ze tõ is kér he ti az ál la mi adó ha tó ság tól a nem ma gyar
 állampolgárságú ma gán sze mély ál ta la is mert, a ma gyar
 állampolgárságú ma gán sze mély ese té ben e tör vény 20.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mé sze tes azo no sí tó
ada ta i nak és amennyi ben a ma gán sze mély ren del ke zik ér -
te sí té si cím mel, an nak köz lé sé vel. A ma gán sze mély adó -
azo no sí tó je lé rõl az adó ha tó ság a ki fi ze tõt is tá jé koz tat ja.

(4) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az adó zót a
(2)–(3) be kez dés ben fog lal tak sze rint tart ja nyil ván.
Amennyi ben az adó zó adó azo no sí tó jel lel nem ren del ke -
zik, adó be val lá sá val egy ide jû leg az adó azo no sí tó jel meg -
ál la pí tá sá hoz szük sé ges, a 20.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt 
ada to kat köz li az ön kor mány za ti adó ha tó ság gal. Az ön -
kor mány za ti adó ha tó ság meg ke re sé sé re az ál la mi adó ha -
tó ság a 20.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ada tok köz lé se ese -
tén az adó azo no sí tó szám mal nem ren del ke zõ ma gán sze -
mély adó azo no sí tó je lét meg ál la pít ja, és er rõl az ön kor -
mány za ti adó ha tó sá got ér te sí ti. Az ön kor mány za ti adó ha -
tó ság a ma gán sze mélyt er rõl tá jé koz tat ja.

(5) Az adó zó nak az adó azo no sí tó szá mát az adó zás sal
össze füg gõ min den ira ton fel kell tün tet nie. A ma gán sze -
mély az adó azo no sí tó je lét köz li a mun kál ta tó val, a ki fi ze -
tõ vel, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel, a hi tel in té zet tel, a 
tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szerv vel, ha az olyan ki fi -
ze tést tel je sít, amely nek alap ján a ma gán sze mély nek adó -
fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, és az zal össze füg gés ben 
a tör vény adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get ír elõ. A ma -
gán sze mély az adó azo no sí tó je lét köz li az in gat lan ügyi ha -

tó ság gal, a biz to sí tó in té zet tel, az adó ked vez mény (adó -
men tes ség) igény be vé te lé re jo go sí tó iga zo lást ki ál lí tó
szerv vel, a költ ség ve té si tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go -
sí tó iga zo lás ki ál lí tó já val is, ha ez zel össze füg gés ben azt
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he li. Az adat szol gál ta -
tás ra kö te le zet tek fel hí vá sá ra a ma gán sze mély be mu tat ja
adó iga zol vá nyát. Ha a ma gán sze mély az adó azo no sí tó je -
lét nem köz li, a mun kál ta tó és a ki fi ze tõ a ki fi ze tést, az
adó ked vez mény (adó men tes ség), a költ ség ve té si tá mo ga -
tás igény be vé te lé re jo go sí tó iga zo lás ki ál lí tó ja az iga zo lás
ki adá sát – az adó azo no sí tó jel köz lé sé ig – meg ta gad ja. A
sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rin ti ka mat ki -
fi ze té sét, jó vá írá sát a ki fi ze tõ a ma gán sze mély nek adó azo -
no sí tó jel hi á nyá ban is tel je sít he ti.

(6) A va gyon szer zé si il le ték ki sza bá sá ra, to váb bá – ha
jog sza bály az ál la mi adó ha tó ság ha tás kö ré be utal ja – az el -
já rá si il le ték ki sza bá sá ra, be sze dé sé re vagy vissza té rí té sé -
re irá nyu ló el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben a bí ró ság nak,
köz igaz ga tá si szerv nek, köz jegy zõ nek kö zöl nie kell az ál -
la mi adó ha tó ság gal az il le ték meg fi ze té sé re kö te le zett, il -
let ve a vissza té rí té sé re jo go sult

a) ma gán sze mély adó azo no sí tó je lét, en nek hi á nyá ban
az e tör vény 20.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mé -
sze tes azo no sí tó ada ta it, a nem ma gyar ál lam pol gár sá gú
ma gán sze mély ál lam pol gár sá gát, to váb bá, ha a ma gán sze -
mély – a la kó he lyén kí vül – ren del ke zik ér te sí té si cím mel
is, az ér te sí té si cí met;

b) nem ma gán sze mély ne vét (el ne ve zé sét) szék he lyét,
adó szá mát.

A kö zölt ada tok alap ján az ál la mi adó ha tó ság az adó -
azo no sí tó szám mal nem ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re
adó azo no sí tó je let ál la pít meg. A kül föl di il le tõ sé gû sze -
mély ré szé re az ál la mi adó ha tó ság – ha egyéb ként nyil ván -
tar tá sá ban a kül föl di sze mély nem sze re pel – az il le ték
meg fi ze té sé ig tech ni kai azo no sí tó szá mot ál la pít meg. A
tech ni kai azo no sí tó szá mot az ál la mi adó ha tó ság az érin -
tet tel nem köz li. Az el já rás be fe je zé sét köve tõen az adó -
meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé sét köve tõen a kül föl di
il le tõ sé gû sze mély ada ta it, tech ni kai azo no sí tó szá má val
együtt nyil ván tar tá sá ból tör li.

(7) Az adó zó költ ség ve té si tá mo ga tást csak ak kor igé -
nyel het, ha ren del ke zik adó azo no sí tó szám mal, il let ve – ha 
e tör vény, il let ve tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – adó-vissza -
igény lést, adó-vissza té rí tést csak a be je lent ke zé si, be je len -
té si kö te le zett ség tel je sí té sét köve tõen és olyan idõ szak ra
ér vé nye sít het, amely idõ szak ra vo nat ko zó an adó azo no sí tó 
szám mal ren del ke zett.

(8) Az ál la mi adó ha tó ság a kö zös sé gi ke res ke de lem ben
érin tett adó zó nak a be je len tés, ké re lem alap ján – a be je len -
tés, ké re lem elõ ter jesz tésének nap já val – kö zös sé gi adó -
szá mot ál la pít meg. Az adó zó a kö zös sé gi adó szá mot a kö -
zös sé gi ke res ke de lem mel össze füg gõ min den ira ton fel -
tün te ti. Az ál la mi adó ha tó ság ké re lem re – a be je len tés
nap já val – az adó év köz ben is tör li az adó zó kö zös sé gi
adó szá mát, ha be je len ti, hogy az Eu ró pai Kö zös ség tag -
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államában il le tõ ség gel bíró adó alannyal ke res ke del mi
kap cso la tát meg szün tet te.

(9) Az adó ha tó ság az adó szám meg ál la pí tá sát meg ta -
gad ja, ha az adó zó ál tal be je len tett ada tok va lót la nok vagy
hi á nyo sak.

(10) Az adó ha tó ság tör li a be je lent ke zett és adó szám
alap ján nyil ván tar tás ba vett adó zók kö zül azt,

a) aki nek (amely nek) a cég bí ró sá gi be jegy zés, il let ve
az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány irán ti ké rel mét a cég bí ró -
ság, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ el uta sí tot ta, ki vé ve, ha 
az adó zó iga zol ja a cég bí ró ság vég zé sé nek kéz hez vé te lét
kö ve tõ 30 na pon be lül, hogy a cég be jegy zé si ké rel mé nek
el uta sí tá sát kö ve tõ 8 na pon be lül ké rel mét is mé tel ten be -
nyúj tot ta és a be jegy zés irán ti el já rás fo lya mat ban van,

b) aki nek (amely nek) a cég jegy zék bõl való tör lé sét a
cég bí ró ság jog erõs vég zé sé vel el ren del te, il le tõ leg aki nek
vál lal ko zói iga zol vá nyát a kör zet köz pon ti jegy zõ jog erõ -
sen vissza von ta, vagy aki a vál lal ko zói iga zol vá nyát visz -
sza adta,

c) aki be je len ti a te vé keny sé gé nek meg szün te té sét
vagy a te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges en ge dé lyét
vissza von ják,

d) amely nek cég be jegy zé si el já rá sát a cég bí ró ság meg -
szün tet te.

(11) A (10) be kez dés c) pont já ban fel so rolt ese tek ben a
nyil ván tar tás ból való tör lés rõl az ál la mi adó ha tó ság az
adó zót ha la dék ta la nul ér te sí ti.

(12) A (10) be kez dés a) pont já nak má so dik for du la ta
ese té ben nem kell al kal maz ni az adó kö te le zett ség meg szû -
né sé re elõ írt sza bá lyo kat.

(13) Az ál la mi adó ha tó ság hi va tal ból ál la pít ja meg az
adó azo no sí tó je lét an nak a ma gán sze mély nek,

a) aki be je len té si kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta, vagy
b) aki nek az adó ha tó ság jog sza bály ban meg ha tá ro zott

fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz adó ha tó sá gi nyil ván tar tá sa
szük sé ges.

(14) Ha a nem ma gán sze mély adó zó nak adó kö te le zett -
sé ge ki zá ró lag az ön kor mány za ti adó ha tó ság nál ke let ke -
zik, az ál la mi adó ha tó ság az adó zó ké rel mé re, a ké re lem
elõ ter jesz tésének, il let ve ké se del mes be je lent ke zés ese tén
az adó kö te les te vé keny ség meg kez dé sé nek nap já val – az
ön kor mány za ti adó ha tó ság nál tör té nõ nyil ván tar tás cél já -
ból – adó szá mot ál la pít meg. Az adó zót be val lá si kö te le -
zett ség az ál la mi adó ha tó ság nál csak ab ban az eset ben ter -
he li, ha adó kö te les te vé keny sé get foly tat. Ha az adó zó nak
a ké sõb bi ek ben az ál la mi adó ha tó ság hoz tel je sí ten dõ adó -
kö te le zett sé ge ke let ke zik, en nek be je len té se kor a ko ráb -
ban meg ál la pí tott adó szá mot hasz nál ja fel.”

181.  § (1) Az Art. 24/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a fel füg gesz tést el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ 45 na pon be lül a fel szá mo lás, vég el -
szá mo lás alatt nem álló adó zó adó szá má nak fel füg gesz té -
sét az adó ha tó ság nem szün tet te meg és az adó szám tör lé -
sé re e tör vény egyéb ren del ke zé sei alap ján nem ke rült sor,

az adó ha tó ság az adó szá mot ha tá ro zat tal tör li, és er rõl a
cég bí ró sá got, a kör zet köz pon ti jegy zõt, il let ve az adó zó
nyil ván tar tá sát ve ze tõ egyéb szer vet a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé nek nap ját kö ve tõ na pon ér te sí ti. Az adó szám
tör lé sét el ren de lõ ha tá ro zat el le ni fel leb be zés re a (2) be -
kez dés ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni az zal
az el té rés sel, hogy a fel leb be zést a ha tá ro zat köz lé sé tõl
szá mí tott 8 na pon be lül le het elõ ter jesz te ni.”

(2) Az Art. 24/A.  §-ának (6)–(8) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Az adó szám (kö zös sé gi adó szám) al kal ma zá sá nak
fel füg gesz té sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se
és a fel füg gesz tés meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé se vagy az adó szám (kö zös sé gi adó szám)
tör lé sé rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se kö zöt ti idõ -
szak ra – ha tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott jog sza bály más ként nem ren del ke zik – az adó zó
adó-vissza igény lést, adó-vissza té rí tést, költ ség ve té si tá -
mo ga tás igény lést a fel füg gesz tés meg szün te té sét köve -
tõen sem ér vé nye sít het, il let ve ezen idõ szak ban túl fi ze tés
vissza té rí té sét sem kér he ti. Az adó ha tó ság az adó zó fel -
füg gesz tést el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó adó-vissza igény lé si,
adó-vissza té rí té si ké rel mét, il let ve költ ség ve té si tá mo ga -
tás irán ti ké rel mét ki zá ró lag a fel füg gesz tés meg szün te té -
sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen tel -
je sít he ti.

(7) Az ál la mi adó ha tó ság a fel füg gesz tést el ren de lõ ha -
tá ro za tot, va la mint a (4) be kez dés sze rint az adó szám tör -
lé sét el ren de lõ ha tá ro za tot hir det mé nyi úton köz li az adó -
zó val. A hir det ményt 15 – tör lést el ren de lõ ha tá ro zat ese -
tén 8 – nap ra ki kell füg gesz te ni a ha tá ro za tot hozó adó ha -
tó ság hir de tõ táb lá já ra, va la mint ez zel egy ide jû leg 15 – tör -
lést el ren de lõ ha tá ro zat ese tén 8 – nap ra az ál la mi adó ha tó -
ság in ter ne tes hon lap ján is köz zé kell ten ni. A hir det mény
tar tal maz za a ki füg gesz tés nap ját, a ha tá ro za tot hozó adó -
ha tó ság meg ne ve zé sét és a ki füg gesz tés he lyét, az ügy szá -
mát és tár gyát, az adó zó el ne ve zé sét, szék he lyét és adó szá -
mát, va la mint azt a fi gye lem fel hí vást, hogy az adó ha tó ság
az adó szám (kö zös sé gi adó szám) fel füg gesz té sé rõl, il let ve 
a (4) be kez dés sze rin ti tör lé sé rõl az (1) be kez dés
a)–d) pont ja alap ján ha tá ro za tot ho zott, ame lyet az adó zó
vagy kép vi se lõ je a ha tá ro za tot hozó adó ha tó ság nál át ve -
het, to váb bá uta lást arra, hogy a ha tá ro zat nem emel ke dett
jog erõ re. Az e be kez dés sze rint köz len dõ ha tá ro za tot a hir -
det mény ki füg gesz té sét kö ve tõ ti zen ötö dik – tör lést el ren -
de lõ ha tá ro zat ese tén nyol ca dik – na pon kell kö zölt nek te -
kin te ni.

(8) Ha a cég bí ró ság, kör zet köz pon ti jegy zõ, il let ve az
adó zó nyil ván tar tá sát ve ze tõ egyéb szerv fel füg gesz tés el -
ren de lé sé rõl  szóló meg ke re sé se, ér te sí té se nem ered mé -
nye zi az adó zó meg szû né sét (az egyé ni vál lal ko zói iga zol -
vány vissza vo ná sát), azon ban az adó zó adó szá mát az ál la -
mi adó ha tó ság a (4) be kez dés alap ján az adó zó meg szû né -
sét meg elõ zõ en jog erõs ha tá ro zat tal tö röl te, és az adó zó a
tör lést köve tõen adó kö te les te vé keny sé get kí ván foly tat ni,
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az adó szám meg ál la pí tá sát a 17.  § (1) be kez dés c) pont ja
meg fe le lõ al kal ma zá sá val kéri. Az ál la mi adó ha tó ság az
adó zó ré szé re a ké re lem alap ján az adó szá mot ab ban az
eset ben is a ké re lem be nyúj tá sa nap já val ál la pít ja meg, ha
az adó zó az adó kö te les te vé keny sé get a ké re lem be nyúj tá -
sa elõtt meg kezd te vagy foly tat ta.”

182.  § Az Art. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„30.  § (1) A ma gán sze mély a mun kál ta tó nál, ki fi ze tõ nél 
a ki fi ze tést meg elõ zõ en nyi lat koz hat – a jog cí met meg je -
löl ve – ar ról, hogy a ki fi ze tést já ru lék fi ze té si kö te le zett ség
nem ter he li. A ma gán sze mély nyi lat ko za ta az adó be val lás -
sal egyen ér té kû.

(2) A já ru lék fi ze té si kö te le zett ség fel sõ ha tá rát meg ha -
la dó an le vont nyug díj já ru lé kot

a) az ön adó zó ma gán sze mély a jö ve de lem adó ról be -
nyúj tott adó be val lá sá ban,

b) az adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tást vá lasz tó adó zó, ha
az adó év ben a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek
vagy a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja volt, és ezt a nyi lat ko zat hoz csa tolt szol gá -
la ti jog vi szony ról  szóló ok irat tal iga zol ja, az adó évet kö -
ve tõ má jus 20. nap já ig be val lás nak mi nõ sü lõ kü lön nyom -
tat vány be nyúj tá sá val
igé nyel he ti vissza, fel té ve, hogy a kü lön bö ze tet év köz ben
a fog lal koz ta tó já val nem szá mol ta el.

(3) A mun kál ta tó (ki fi ze tõ) ál tal le vont já ru lé kot a ma -
gán sze mély he lyes bít he ti ön el len õr zés sel, ha az (1) be kez -
dés ben em lí tett nyi lat ko za tot jog sze rû en nem te het te vol na 
meg. Az ön el len õr zést a jö ve de lem adó ra vo nat ko zó sza bá -
lyok alap ján kell el vé gez ni az zal, hogy az ön el len õr zé si
pót lé kot a nyi lat ko zat meg té te lét kö ve tõ nap tól kell fel szá -
mí ta ni.”

183.  § (1) Az Art. 31.  §-a (2) be kez dé sé nek 5., 6. és
23. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) A mun kál ta tó, a ki fi ze tõ (ide ért ve az egyé ni vál lal -
ko zó nak nem mi nõ sü lõ ma gán sze mély mun kál ta tót is), il -
le tõ leg az 52.  § (4) be kez dé sé nek l), p), r), s) és t) pont ja i -
ban meg ha tá ro zot tak a rá juk vo nat ko zó be val lá si gya ko ri -
ság tól füg get le nül, ha von ként, a tárgy hót kö ve tõ hó 12-éig
elekt ro ni kus úton be val lást tesz nek az adó- és/vagy tár sa -
da lom biz to sí tá si kö te le zett sé get ered mé nye zõ, ma gán sze -
mé lyek nek tel je sí tett ki fi ze té sek kel, jut ta tá sok kal össze füg -
gõ va la mennyi adó ról – ki vé ve a ka mat jö ve de lem adó -
ról – , já ru lék ról és az aláb bi ada tok ról:]

„5. a biz to sí tás ban töl tött idõ tar ta má ról, az al kal ma zás
mi nõ sé gé nek, jog cí mé nek kód já ról, va la mint a ma gán sze -
mély nyug dí jas stá tu szá ról, az ará nyos szol gá la ti idõ nap -
tá ri nap ja i nak szá má ról,

6. a tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj-biz to sí tá si, ter mé -
szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si) és a kor ked vez -
mény-biz to sí tá si já ru lék alap já ról, össze gé rõl,”

„23. a kü lön jog sza bály sze rint Start-, Start Plusz-,
Start Ext ra kár tyá val ren del ke zõ sze mély után a ked vez -

mény figye lembevétele nél kül szá mí tott mun ka adói já ru -
lék, tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si, ter mé szet -
be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si) já ru lék alap já ról és
össze gé rõl, a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás ked vez -
mény nél kül szá mí tott össze gé rõl, to váb bá a kü lön jog sza -
bály sze rint a brut tó mun ka bér alap ján szá mí tott nul la szá -
za lé kos kö te le zett ség alap já ról, il le tõ leg a 15 vagy 25 szá -
za lé kos mér té kû kö te le zett ség alap já ról és össze gé rõl,”

(2) Az Art. 31.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adó zó az adó be val lás ban az adó zó azo no sí tá sá -
hoz szük sé ges ada tok kö zött fel tün te ti adó azo no sí tó szá -
mát. Az adó zó adó azo no sí tó szám bir to ká ban olyan idõ -
szak ról is te het adó be val lást, amely ben adó azo no sí tó
szám mal nem ren del ke zett, adó-vissza igény lést, adó-
vissza té rí tést ezen idõ szak ra csak a 24.  § (7) be kez dé sé ben 
fog lalt kor lá tok kal ér vé nye sít het.”

(3) Az Art. 31.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tár sa sá gi adó be val lás he lyett az adó évet kö ve tõ év
feb ru ár 15-éig – be val lást he lyet te sí tõ nyom tat vá -
nyon – nyi lat ko za tot tesz az ala pít vány, a köz ala pít vány, a
tár sa dal mi szer ve zet, a köz tes tü let, az egy ház, a la kás szö -
vet ke zet, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a köz -
hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet ként be so rolt
fel sõ ok ta tá si in téz mény, fel té ve, hogy az adó év ben vál lal -
ko zá si te vé keny ség bõl (az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó -
pénz tár ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl) szár ma -
zó be vé telt nem ér el, vagy e te vé keny sé gé hez kapcsoló -
dóan költ sé get, rá for dí tást nem szá mol el.”

(4) Az Art. 31.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az az adó zó aki/amely az adó év so rán bár mely hó -
nap ban a (2) be kez dés sze rin ti be val lás be nyúj tá sá ra volt
kö te les, az adó év min den ezt kö ve tõ hó nap já ra ak kor is be -
val lás be nyúj tá sá ra kö te le zett, ha az adott hó nap ban adó-
és/vagy já ru lék kö te le zett sé ge – adó- (adó elõ leg-), és/vagy 
já ru lék ala pot ké pe zõ ki fi ze tés, jut ta tás hi á nyá ban – nem
ke let ke zett.”

(5) Az Art. 31.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az Szja. tv. 65.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ka mat jö ve de lem bõl le vont adót és an nak alap ját az
Szja. tv. 65.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben a ki fi ze tõ – ma gán sze mély hez nem köt he tõ
kö te le zett ség ként – brut tó mó don a (2) be kez dés sze rin ti
be val lá sá ban vall ja be.”

184.  § Az Art. 33.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A fel szá mo lá si el já rás alatt álló adó zók adó be val lá -
su kat a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör -
vény és e tör vény ren del ke zé sei sze rint tel je sí tik. A vég el -
szá mo lás alatt álló adó zók a te vé keny sé gü ket le zá ró adó -
be val lást – a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ
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nap pal – a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját kö ve tõ 30 na -
pon be lül, a záró adó be val lást a vég el szá mo lást le zá ró be -
szá mo ló nak a cég bí ró ság hoz tör té nõ elõ ter jesz tésével
egy ide jû leg kö te le sek be nyúj ta ni. A két be val lás kö zöt ti
idõ szak ról e tör vény ál ta lá nos ren del ke zé sei sze rint kell a
be val lá si kö te le zett sé gü ket tel je sí te ni. Az éves el szá mo lá -
sú adók ról a két be val lás kö zöt ti idõ szak ban be val lást csak 
ak kor kell be nyúj ta ni, ha az idõ szak hosszabb, mint 12 hó -
nap.”

185.  § Az Art. a 36.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
36/A.  §-sal egé szül ki:

„36/A.  § (1) A köz be szer zé sek köz vet len meg va ló sí tá -
sá hoz kap cso ló dó an a köz be szer zé sek rõl  szóló tör vény
(a továb biak ban: Kbt.) sze rin ti nyer tes aján lat te võ és az al -
vál lal ko zók, va la mint a pol gá ri jog sze rin ti al vál lal ko zók
kö zött meg kö tött vál lal ko zá si szer zõ dé sek alap ján tör té nõ, 
a ha von ta net tó mó don szá mí tott 100 000 fo rin tot meg ha -
la dó ki fi ze tés nél a vál lal ko zó az igény be vett al vál lal ko zó -
nak a tel je sí té sért ab ban az eset ben fi zet het – ide nem ért ve 
az ál ta lá nos for gal mi adót –, ha az al vál lal ko zó a ki fi ze tés
idõ pont ját meg elõ zõ en be mu tat, átad vagy meg küld egy
15 nap nál nem ré geb bi nem le ges nek mi nõ sü lõ együt tes
adó iga zo lást, amellyel iga zol ja, hogy az ál la mi adó ha tó -
ság nál és a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott köz tar to zá sa
nincs.

(2) A köz be szer zé sek köz vet len meg va ló sí tá sá hoz kap -
cso ló dó an meg kö tött mind egyik szer zõ dés ese tén a vál lal -
ko zó tá jé koz tat ja az al vál lal ko zót ar ról, hogy a szer zõ dés
és en nek tel je sí té se ese tén a ki fi ze tés e § ha tá lya alá esik.

(3) A vál lal ko zó a nem le ges nek mi nõ sü lõ együt tes adó -
iga zo lás át adá sa, be mu ta tá sa vagy meg kül dé se hi á nyá ban
vissza tart ja a ki fi ze tést. Amennyi ben tel je sí ti a ki fi ze tést,
an nak ere jé ig egye tem le ge sen fe lel az al vál lal ko zót a ki fi -
ze tés idõ pont já ban ter he lõ köz tar to zá sért. Nem ke let ke zik
a vál lal ko zó nak vissza tar tá si kö te le zett sé ge és egye tem le -
ges fe le lõs sé ge, ha a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást
nem kap ta meg.

(4) Ha az ál la mi adó ha tó ság a köz be szer zés hez kap cso -
ló dó ki fi ze tés cél já ból igé nyelt adó iga zo lás ban köz tar to -
zást mu tat ki, az adó iga zo lás ki ál lí tá sát köve tõen a vég re -
haj tás sza bá lyai sze rint ha la dék ta la nul in téz ke dik a kö ve -
te lés le fog la lá sá ról. A vál lal ko zó a kö ve te lés le fog la lá sát
köve tõen men te sül az egye tem le ges fe le lõs ség alól, és a
ki fi ze tést a vég re haj tás alá vont összeg gel csök kent ve tel -
je sí ti.

(5) Amennyi ben az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti ki fi ze tés 
kap csolt vál lal ko zá sok kö zött tör té nik, a köz be szer zé sek
köz vet len meg va ló sí tá sá ban részt vevõ mind egyik kap -
csolt vál lal ko zás egye tem le ge sen fe lel a ki fi ze tés össze -
géig a ki fi ze tés idõ pont já ban fenn ál ló, azon kap csolt vál -
lal ko zás köz tar to zá sá ért, amely nek a ki fi ze tést tel je sí tet -
ték.

(6) Az (1)–(4) be kez dé sek ren del ke zé se it a Kbt. sze rin ti
aján lat ké rõ, il let ve a ne vé ben el já ró más sze mély és a
nyer tes aján lat te võ kö zött lét re jött szer zõ dé sek re is al kal -

maz ni kell, az zal az el té rés sel, hogy az aján lat ké rõt nem
ter he li a vissza tar tá si kö te le zett ség az aján la ti vagy a tel je -
sí té si biz to sí ték ra, il le tõ leg az aján lat ké rõ nek egye tem le -
ges fe le lõs sé ge nem ke let ke zik.”

186.  § Az Art. 37.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ ne -
gye dik mon dat tal egé szül ki:

„Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott sze mé lyi jö ve de lem -
adó be val lás ese té ben a ki uta lás leg ko ráb bi idõ pont ja feb -
ru ár 1-je.”

187.  § Az Art. 40.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az il le té ket – ha tör vény más ként nem ren del ke -
zik – az ál la mi adó ha tó ság szám lá já ra kell meg fi zet ni.”

188.  § Az Art. 43.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Ha az adó szám la 1000 fo rin tot meg ha la dó össze gû
tar to zást vagy túl fi ze tést mu tat, az ál la mi és az ön kor -
mány za ti adó ha tó ság az adó zó adó szám lá já nak egyen le -
gé rõl és a tar to zá sai után fel szá mí tott ké se del mi pót lék ról
az adó zók ré szé re ok tó ber 31-ig ér te sí tést ad ki. Az ál la mi
adó ha tó ság az adó zó adó szám lá já nak egyen le gé rõl és a
tar to zá sai után fel szá mí tott ké se del mi pót lék ról nem ér te -
sí ti azt az adó zót, aki (amely) be val lás be nyúj tá sá ra, il le tõ -
leg adat szol gál ta tás tel je sí té sé re elekt ro ni kus úton kö te le -
zett, vagy ön kén te sen elekt ro ni ku san nyúj tot ta be a be val -
lá sát.”

189.  § Az Art. 46.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A ki fi ze tõ olyan bi zony la tot (iga zo lást) ál lít ki az
osz ta lék ban ré sze sü lõ sze mély nek, amely tar tal maz za a ki -
fi ze tõ és a be vé telt, jö ve del met szer zõ ne vét (el ne ve zé sét),
adó azo no sí tó szá mát, szék he lyét (te lep he lyét), la kó he lyét, 
a ki fi ze tés jog cí mét, az osz ta lék ki fi ze té sé nek évét, a bi -
zony lat (iga zo lás) ki ál lí tá sá nak idõ pont ját, az adó alap ját
és a meg ál la pí tott adó össze gét. Osz ta lék elõ leg fi ze té se
ese tén, il le tõ leg ha az osz ta lék-, tár sa sá gi adót a ki fi ze tõ
nem von ta le, adó-vissza té rí tés re jo go sí tó iga zo lás nem ál -
lít ha tó ki.”

190.  § (1) Az Art. 52.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sa so rán a sze mé lyi adat-
és lak cím nyil ván tar tás, a cég nyil ván tar tás, az in gat -
lan-nyil ván tar tás, a gép jár mû-nyil ván tar tás, az épí tés fel -
ügye le ti nyil ván tar tás, il let ve va la mennyi más, jog sza bály
alap ján köz hi te les nyil ván tar tás fel hasz nál ha tó. Az adó ha -
tó ság a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ból ada tot
ter mé sze tes azo no sí tó adat tal, il le tõ leg kap cso la ti kó don
igé nyel het.”

(2) Az Art. 52.  § (4) be kez dés e)–f) és h) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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[(4) A 31.  §-ban és a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott tar ta lom mal az adó ha tó ság hoz be val lást tel je sít, il le -
tõ leg ada tot szol gál tat:]

„e) a hi tel in té zet,
f) kü lön tör vény sze rint be fek te té si szol gál ta tá si te vé -

keny ség vég zé sé re jo go sult sze mély (be fek te té si szol gál -
ta tó),”

„h) a nyug dí jat, re ha bi li tá ci ós já ra dé kot fo lyó sí tó
szerv,”

(3) Az Art. 52.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ja és
b) pont já nak ba) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé -
sek lép nek, és ez zel egy ide jû leg a b) pont a kö vet ke zõ új
bd) és be) al pon tok kal egé szül ki:

[(7) Az ál la mi adó ha tó ság]
„a) meg ke re sés re ada tot szol gál tat
aa) a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug -

díj biz to sí tá si szerv, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv és 
az egész ség biz to sí tá si szerv, az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv, a mun ka ügyi ha tó ság, va la mint a me ne kült ügyi ha -
tó ság ré szé re az adó val össze füg gõ adat ról, tény rõl, kö rül -
mény rõl, ha az va la mely el lá tás vagy tá mo ga tás meg ál la -
pí tá sa, va la mint a fo lyó sí tás és a jog vi szo nyok jog sze rû sé -
gé nek el len õr zé se ér de ké ben, to váb bá

ab) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ré szé re, ha sta tisz ti -
kai célú adat fel dol go zás ér de ké ben
szük sé ges,

b) elekt ro ni kus úton hi va tal ból át ad ja a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott be val lás ra kö te le zet tek és a me zõ gaz -
da sá gi õs ter me lõ ál tal

ba) a 31.  § (2) be kez dé se 1–7., 9–15., 23–24. és
27. pont jai sze rin ti rész le te zett ség gel be val lott, a nyug díj -
jo go sult ság hoz, nyug díj-meg ál la pí tás hoz szük sé ges, éves, 
ma gán sze mé lyen ként össze sí tett ada to kat – ide nem ért ve
a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek, va la mint a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú 
tag ja i ra vo nat ko zó ada to kat – a Nyug díj biz to sí tá si Alap
ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz to sí tá si szerv ré szé re a tárgy -
évet kö ve tõ év au gusz tus 31. nap já ig,”

„bd) a 31.  § (2) be kez dé se 1–5., 7–8., 10., 13., 23. és
25–27. pont ja i ban fog lalt ada to kat az ál la mi fog lal koz ta tá -
si szerv ré szé re az ál lás ke re sé si tá mo ga tá sok és a fog lal -
koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok meg ál la pí tá sá hoz és el -
len õr zé sé hez, a be val lás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ hó nap
utol só nap já ig,

be) a 31.  § (2) be kez dé se sze rin ti be val lá sok ból a
Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz to -
sí tá si szerv ré szé re a nyug el lá tás, vagy re ha bi li tá ci ós já ra -
dék fo lyó sí tá sa mel lett mun kát vég zõ ma gán sze mé lyek és
fog lal koz ta tó ik azo no sí tó ada ta it, va la mint e ma gán sze -
mé lyek já ru lék alap já ra (ke re se té re, jö ve del mé re) vo nat ko -
zó ada to kat a nyug díj fo lyó sí tó szerv ál tal fo lyó sí tott el lá tá -
sok jog sze rû sé gé nek vizs gá la ta cél já ból a be val lás ra elõ írt
ha tár idõt kö ve tõ hó nap utol só nap já ig,”

(4) Az Art. 52.  § (13) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(13) A vám ha tó ság meg ke re sé sé re a jö ve dé ki adó -
vissza igény lés el len õr zé sé hez a nyil ván tar tá sá ban sze rep -
lõ ada tok kö zül ada tot szol gál tat]

„a) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az adó zó hasz ná la tá ban lévõ föld te rü let mû ve lé si
 ágáról és nagy sá gá ról,”

191.  § Az Art. 54.  §-a a kö vet ke zõ új (12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(12) A ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló nem zet kö zi
szer zõ dés in for má ció cse ré rõl ren del ke zõ cik ke ke re té ben
a ma gyar ille té kes ha tó ság a kül föl di ál lam ille té kes ha tó -
sá gá nak a ma gán sze mé lyek rõl az egyez mény ren del ke zé -
se i nek vég re haj tá sa, a kül föl di ál lam adóz ta tá si jo gá nak
biz to sí tá sa, il le tõ leg a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé se ér de ké -
ben az azo no sí tás hoz, az adó meg ál la pí tás hoz, az el len õr -
zés hez, a bi zo nyí tá si el já rás hoz, il le tõ leg a tény ál lás tisz tá -
zá sá hoz szük sé ges olyan sze mé lyes ada to kat ad hat át,
ame lye ket nyil ván tar tá sai tar tal maz nak vagy ame lyek
meg szer zé sét a bel föl di jog sza bá lyok szá má ra le he tõ vé te -
szik.”

192.  § Az Art. 54.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
54/A.  §-sal egé szül ki:

„54/A.  § Az ál la mi adó ha tó ság az in gat lan for gal mi ér -
té ké nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada to kat (a továb -
biak ban: össze ha son lí tó ér té ka dat) tar tal ma zó nyil ván tar -
tá sá ból, az ab ban sze rep lõ in gat la nok for gal mi ér té ké -
rõl – az in gat lan tu laj do nos sze mély azo nos sá gá nak meg ál -
la pí tá sá ra al kal mat lan mó don – ké re lem re igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj el le né ben adat szol gál ta tást tel je sít.”

193.  § Az Art. 55.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ál la mi adó ha tó ság ne gyed éven ként, a ne gye dé -
vet kö ve tõ 30 na pon be lül hon lap ján köz zé te szi an nak az
adó zó nak ne vét (el ne ve zé sét), la kó he lyét, szék he lyét, te -
lep he lyét, adó szá mát, aki nek (amely nek) 180 na pon ke -
resz tül fo lya ma to san fenn ál ló, az ál la mi adó ha tó ság nál
nyil ván tar tott túl fi ze tés sel csök ken tett adó tar to zá sa
összes sé gé ben szá mít va a 100 mil lió fo rin tot, ma gán sze -
mély ese té ben net tó mó don szá mít va a 10 mil lió fo rin tot
meg ha lad ja.”

194.  § Az Art. 71.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az ál la mi adó ha tó ság köz pon ti szer vei te kin te té ben 
fe let tes adó ha tó ság az ál la mi adó ha tó ság ve ze tõ je.”

195.  § (1) Az Art. 72.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A csõd el já rás ban, a fel szá mo lá si el já rás ban, a vég -
el szá mo lás ban, a va gyon ren de zé si és adós ság ren de zé si el -
já rás ban a köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ kö ve te lé sek
te kin te té ben hi te le zõ ként, a vám ha tó ság ha tás kö ré be tar -
to zó, to váb bá a ma gánnyug díj pénz tárt meg il le tõ tag díj jal
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(tag díj-ki egé szí tés sel), ké se del mi pót lék kal, ön el len õr zé si 
pót lék kal össze füg gõ kö ve te lé sek te kin te té ben a hi te le zõk
kép vi se lõ je ként, il le tõ leg vég re haj tá si el já rás ban a vég re -
haj tás fo ga na to sí tó ja ként az ál la mi adó ha tó ság jár el.”

(2) Az Art. 72.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok kal össze füg -
gõ – (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül esõ – ál la -
mi kö ve te lé se ket a kincs tár ér vé nye sí ti. A kincs tár – ez zel
össze füg gõ – köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ke re té ben ho -
zott jog erõs ha tá ro za tá ban sze rep lõ kö ve te lés köz tar to zás -
nak mi nõ sül, amit az ál la mi adó ha tó ság adók mód já ra hajt
be.”

196.  § (1) Az Art. 85/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az adó-, jö ve de lem- és il le tõ ség iga zo lást (a továb -
biak ban: adó ha tó sá gi iga zo lás) az adó ha tó ság ha tás kö ré -
ben el jár va a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ada tok alap ján, a
ki ál lí tás nap ján fenn ál ló ál la pot nak meg fe le lõ, az adó zó
ál tal kért és a jog sza bály ban elõ írt adat tar ta lom mal ál lít ja
ki, fel té ve, hogy az adó zó az adó ha tó sá gi iga zo lás ki adá sá -
nak szük sé ges sé gét va ló szí nû sí ti. Az adó ha tó sá gi iga zo lás 
ha tó sá gi bi zo nyít vány nak mi nõ sül. Az adó zó együt tes
adó iga zo lás ki ál lí tá sát kér he ti. Az együt tes adó iga zo lás
tar tal maz za az ál la mi adó ha tó ság nál és a vám ha tó ság nál
nyil ván tar tott köz tar to zá sát, il le tõ leg azok hi á nyát. Az
együt tes adó iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem az illeték -
fizetés szem pont já ból két ké re lem nek mi nõ sül. Az együt -
tes adó iga zo lás ki ál lí tá sá hoz szük sé ges adó- és vám tar to -
zást érin tõ ada tok be szer zé se ér de ké ben az ál la mi adó ha tó -
ság ke re si meg a vám ha tó sá got, mely a meg ke re sést ha la -
dék ta la nul tel je sí ti.

(2) Az adó ha tó ság az adó- és a jö ve de lem iga zo lást ma -
gyar, az il le tõ ség iga zo lást ma gyar vagy az adó zó ké rel mé -
re ma gyar és an gol nyel ven ál lít ja ki. Az adó ha tó ság az il -
le tõ ség iga zo lást a kül föl di ha tó ság ál tal rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon is ki ál lít ja, ha a ké rel me zõ a nyom tat vány -
hoz csa tol ja an nak ma gyar nyel vû szak for dí tá sát. Nincs
szük ség szak for dí tás ra, ha a nyom tat vány an gol nyel vû,
vagy ha a két-, il le tõ leg több nyel vû nyom tat vány tel jes
körû an gol nyel vû szö ve get is tar tal maz.”

(2) Az Art. 85/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ har -
ma dik mon dat tal egé szül ki:

„A 36/A.  § sze rin ti, a köz be szer zés hez kap cso ló dó ki fi -
ze tés cél já ból igé nyelt adó iga zo lás irán ti ké re lem tar tal -
maz za a ki fi ze tést tel je sí tõ adó zó ne vét (el ne ve zé sét),
szék he lyét (cí mét), adó azo no sí tó szá mát.”

(3) Az Art. 85/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A jö ve de lem iga zo lás adó éven ként tar tal maz za az
adó zó ál tal be val lott, il let ve a mun kál ta tói, adat szol gál ta -
tá son ala pu ló adó ha tó sá gi vagy utó la gos adó meg ál la pí tás,
va la mint a so ron kí vü li adó meg ál la pí tás út ján meg ál la pí -
tott, össze von tan és el kü lö nül ten adó zó jö ve del met, va la -

mint a jö ve de lem után ke let ke zõ sze mé lyi jö ve de lem adó, a 
kü lön-adó alap után a kü lön adó, il let ve az egy sze rû sí tett
köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás (ekho) sze rint adó zott be vé -
tel össze gét és az ekho fi ze té si kö te le zett sé get. Amennyi -
ben az adó zó az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ala nya, a jö -
ve de lem iga zo lás adó éven ként tar tal maz za az eva-ala nyi -
ság kö ré ben meg szer zett összes be vé telt és az ez után meg -
ál la pí tott adót (evát), egye bek ben az eva-ala pot nem ké pe -
zõ jö ve de lem rõl (be vé tel rõl) az egyéb ként irány adó sza bá -
lyok sze rint ál lít ja ki az adó ha tó ság a jö ve de lem iga zo lást.
Az adó zó adó alap ja és adó ja utó la gos, il le tõ leg so ron kí vü -
li adó meg ál la pí tás ke re té ben tör tént meg ál la pí tá sá nak ki -
vé te lé vel jö ve de lem iga zo lás nem ad ha tó ki, ha az adó zó
sze mé lyi jö ve de lem adó ról vagy egy sze rû sí tett vál lal ko zói
adó ról nem nyúj tott be be val lást, nyi lat ko zat ban nem kér te 
a mun kál ta tói adó meg ál la pí tást, il le tõ leg nem je len tet te
be, hogy az adat szol gál ta tás alap ján tör té nõ adó ha tó sá gi
adó meg ál la pí tás vá lasz tá sa út ján tel je sí ti adókötelezett -
ségét.”

197.  § Az Art. 88/A.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
új d) pont tal egé szül ki:

[(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz pon to sí tott el len õr zés
el ren de lé sé re ab ban az eset ben ke rül het sor, ha a ren del -
ke zés re álló ada tok, té nyek, kö rül mé nyek va ló szí nû sí tik,
hogy az adó kö te le zett sé ge ket]

„d) köz be szer zé sek köz vet len meg va ló sí tá sa ér de ké ben
kö tött szer zõ dé sek tel je sí té se so rán jog sze rût len, szín lelt,
adó el ke rü lõ vagy a ren del te tés sze rû jog gya kor lás alap el -
vé be üt kö zõ mó don meg sér tik.”

198.  § Az Art. 90.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a (7) be kez dés szá mo zá sa
(8) be kez dés re vál to zik:

„(7) Az ál la mi adó ha tó ság min den nap tá ri év ben az
adott év ben jog elõd nél kül ala kult gaz da sá gi tár sa sá gok
leg alább 20%-át koc ká zat elem zés alap ján el len õr zés re vá -
laszt ja ki. A ki vá lasz tott adó zók nál az adó ha tó ság az adó -
szám meg ál la pí tá sát kö ve tõ 90 na pon be lül hely szí ni el -
len õr zés ke re té ben az adó zó ál tal be je len tett ada tok (így
kü lö nö sen a szék hely re, a köz pon ti ügy in té zés he lyé re, a
szer ve ze ti kép vi se lõ re vo nat ko zó ada tok) va ló ság tar tal -
mát, hi te les sé gét, va la mint az egyes adó kö te le zett sé gek
tel je sí té sét vizs gál ja. Amennyi ben az el len õr zés ke re té ben
az adó ha tó ság az adó szám fel füg gesz té sé re okot adó mu -
lasz tást ál la pít meg, úgy az e tör vény 24/A.  §-ában fog lalt
jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za. Az e be kez dés sze rin ti
koc ká zat elem zés ke re té ben az adó ha tó ság a gaz da sá gi tár -
sa ság tag ja i nak, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek ko ráb bi gaz da -
sá gi te vé keny sé gé vel, adó zói múlt já val kap cso lat ban ren -
del ke zé sé re álló ada to kat dol goz za fel és veti egy be.

A koc ká zat elem zés ke re té ben figye lembe ve en dõ szem -
pont kü lö nö sen, ha

a) az adó zó tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ko ráb ban
olyan gaz da sá gi tár sa ság tag ja vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je 
volt,
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aa) amely jog utód nél kül szûnt meg úgy, hogy az ál la -
mi adó ha tó ság nál nyil ván tar tott köz tar to zá sát nem egyen -
lí tet te ki,

ab) amellyel szem ben az ál la mi adó ha tó ság je len tõs
össze gû adó hi ányt tárt fel,

ac) amellyel szem ben az ál la mi adó ha tó ság üz let le zá -
rás vagy az adó kö te les te vé keny ség fel füg gesz té se in téz -
ke dést al kal ma zott,

ad) amely nek adó szá mát az ál la mi adó ha tó ság fel füg -
gesz tet te, il le tõ leg e tör vény 24/A.  §-a alap ján tö röl te;

b) az adó zó tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je egyé ni vál lal -
ko zói iga zol vá nyát öt éven be lül az ál la mi adó ha tó ság ha -
tás kö ré be tar to zó adó val kap cso la tos fi ze té si, be je len té si,
be val lá si, nyil ván tar tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa  miatt
von ták vissza.

A koc ká zat elem zés ke re té ben tör té nõ ki vá lasz tás rész -
le tes sza bá lya it az ál la mi adó ha tó ság el nö ke uta sí tás ban
ha tá roz za meg.”

199.  § Az Art. 108.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a (8) be kez dés szá mo zá sa
(9) be kez dés re vál to zik:

„(8) Ha az adó zó be nem je len tett al kal ma zot tat fog lal -
koz tat, az adó ha tó ság az adó zó ter hé re a meg fi zet ni el mu -
lasz tott adót, és já ru lé kot leg alább há rom havi fog lal koz ta -
tást vé lel mez ve ál la pít ja meg. Amennyi ben az adó ha tó ság
az el évü lé si idõn be lül is mé tel ten meg ál la pít ja, hogy az
adó zó be nem je len tett al kal ma zot tat fog lal koz tat, a meg fi -
zet ni el mu lasz tott adót, és já ru lé kot leg alább a ko ráb bi el -
len õr zés meg in dí tá sá nak és a fo lya mat ban lévõ el len õr zés
meg kez dé sé nek idõ pont ja kö zöt ti idõ szak ra, az el len õr zé -
sek al kal má val fel lelt be nem je len tett al kal ma zot tak lét -
szá má nak át la ga alap ján kép zett szor zó szám mal szá mít va, 
vé lel mez ve ál la pít ja meg.”

200.  § Az Art. 124/B.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
124/C.  §-sal egé szül ki:

„124/C.  § (1) Ha az Al kot mány bí ró ság, il let ve az Eu ró -
pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga az adó fi ze té si kö te le zett sé get
elõ író jog sza bály alkot mány elle nességét, il let ve az Eu ró -
pai Unió kö te le zõ jogi ak tu sá ba üt kö zé sét a dön tés ki hir -
de té sé hez ké pest vissza me nõ le ges ha tállyal ál la pít ja meg
és a dön tés alap ján az adó zó nak vissza té rí té si igé nye ke let -
ke zik, az elsõ fokú adó ha tó ság az adó zó ké rel mé re a
vissza té rí tést – a dön tés ben fog lalt el té ré sek kel – e § ren -
del ke zé sei sze rint tel je sí ti.

(2) Az adó zó a ké rel met az Al kot mány bí ró ság, il let ve az 
Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga dön té sé nek ki hir de té sé tõl
szá mí tott 180 na pon be lül az adó ha tó ság hoz írás ban ter -
jeszt he ti elõ, a ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lá si ké re -
lem nek nincs he lye. A ké rel met az adó ha tó ság ha tá ro zat tal 
uta sít ja el, ha a dön tés ki hir de té sé nek nap já ig az adó meg -
ál la pí tá sá hoz való jog el évült.

(3) A ké re lem ben az adó zó adó ha tó sá gi azo no sí tá sá hoz
szük sé ges ada to kon túl meg kell je löl ni a ké re lem elõ ter -
jesz téséig tel je sí tett, vissza té rí te ni kért adót és azt a vég re -

hajt ha tó ok ira tot, ame lyen az adó be fi ze té se ala pult, utal ni
kell az Al kot mány bí ró ság, il let ve az Eu ró pai Kö zös sé gek
Bí ró sá ga dön té sé re, to váb bá nyi lat koz ni kell ar ról, hogy

a) az adó zó a vissza té rí te ni kért adót a ké re lem elõ ter -
jesz téséig más sze mély re nem há rí tot ta át,

b) ha tó sá gi vagy bí ró sá gi el já rás alap ján a ké re lem elõ -
ter jesz téséig az adó vissza té rí té sé re sem az adó zó, sem
más sze mély ré szé re nem ke rült sor, és ilyen el já rás a ké re -
lem elõ ter jesz tésekor nincs fo lya mat ban vagy az adó zó az
el já rás meg szû né sét a ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott
90 na pon be lül az adó ha tó ság nál iga zol ja.

(4) Az adó zó nyi lat ko za ta alap ján az adó ha tó ság a
vissza té rí tés irán ti el já rást a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti
el já rás meg szû né sé nek iga zo lá sá ig, de leg fel jebb 90 nap ra
vég zés sel fel füg gesz ti. Ha az adó zó a fel füg gesz tés idõ tar -
ta ma alatt az el já rás meg szû né sét nem iga zol ja és a ha tár -
idõ meg hosszab bí tá sát sem kéri, az adó ha tó ság a vissza té -
rí tés irán ti el já rást vég zés sel meg szün te ti. Ha a (3) be kez -
dés a) és b) pont já ban fog lalt egyéb fel té te lek nem tel je sül -
nek, az adó ha tó ság a ké rel met ha tá ro zat tal uta sít ja el. A
vég re hajt ha tó ok irat ban fog lal tak kal kap cso lat ban az adó -
ha tó ság a ké re lem be nyúj tá sá tól az el já rás jog erõs be fe je -
zé sé ig és a vissza té rí tést el ren de lõ ha tá ro zat ese tén a jog -
erõ re emel ke dést köve tõen – e ha tá ro zat jog erõs meg sem -
mi sí té sé ig, ha tá lyon kí vül he lye zé sé ig – vég re haj tá si cse -
lek ményt nem fo ga na to sít.

(5) Az adó ha tó ság a vissza té rí te ni kért adó be fi ze té sét
meg ala po zó vég re hajt ha tó ok irat ban fog lalt tény ál lást ve -
szi ala pul, il let ve – ha az a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük sé -
ges – az el len õr zés so rán al kal maz ha tó bi zo nyí tást foly tat
le az zal, hogy az adó át há rí tá sá val kap cso la tos bi zo nyí tás
arra a sze mély re is ki ter jed het, aki re (amely re) az adó zó a
vissza té rí te ni kért adót át há rít hat ta.

(6) Ha az adó zó vissza té rí té si igé nye meg ala po zott, az
adó ha tó ság – az adó vissza té rí té sé vel egy ide jû leg – a
vissza té rí ten dõ adó után az adó meg fi ze té sé nek nap já tól a
vissza té rí tés tel je sí té sé rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé nek nap já ig a jegy ban ki alap ka mat tal azo nos mér té -
kû ka ma tot fi zet. A vissza té rí tés a tel je sí té sét el ren de lõ ha -
tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján ese dé kes, a vissza -
té rí tést az ese dé kes ség nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül
kell ki utal ni. Az e §-ban sza bá lyo zott vissza té rí tés re – a
37.  § (6) be kez dés ki vé te lé vel – egye bek ben a költ ség ve té -
si tá mo ga tás ki uta lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
meg fele lõen al kal maz ni.”

201.  § Az Art. 128.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
128/A.  §-sal egé szül ki:

„128/A.  § (1) A vég el szá mo lás ese tén be nyúj tan dó te -
vé keny sé get záró adó be val lás, a vég el szá mo ló ál tal ké szí -
tett záró adó be val lás, a két be val lás kö zöt ti idõ szak ról be -
nyúj tott be val lás(ok) el len õr zé se, va la mint a te vé keny sé -
get le zá ró adó be val lást meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó el -
len õr zés meg ál la pí tá sa it tar tal ma zó jegy zõ könyv vel szem -
ben ész re vé tel nek nincs he lye.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jegy zõ könyv
alap ján ki adan dó ha tá ro zat meg ho za ta lá ra nyit va álló ha -
tár idõ 30 nap.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tá ro zat tal szem -
ben a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül le het
fel leb be zést elõ ter jesz te ni. A fel leb be zés fel ter jesz té sé re
nyit va álló ha tár idõ 5 nap.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel leb be zés el bí rá -
lá sá ra nyit va álló ha tár idõ 15 nap, új el já rás ra uta sí tás nak
nincs he lye.

(5) Ha a cég bí ró ság tör vényességi fel ügye le ti el já rá sa
so rán az ál la mi adó ha tó sá got a meg szün te té si el já rás meg -
in dí tá sá nak té nyé rõl, il le tõ leg ar ról ér te sí ti, hogy fel szá -
mo lás ra, vég el szá mo lás ra az adott cég for má ra te kin tet tel
nem ke rül het sor, az ál la mi adó ha tó ság – a vám ha tó ság tól
be szer zett ada tok alap ján is – elekt ro ni kus úton ha la dék ta -
la nul tá jé koz tat ja a cég bí ró sá got ar ról, hogy az érin tett
adó zó nál adó ha tó sá gi el já rás van-e fo lya mat ban, il let ve
ar ról, hogy az ér te sí tés alap ján el len õr zést, vég re haj tást
kez de mé nyez-e. Amennyi ben a cég bí ró sá gi ér te sí tés alap -
ján az ál la mi adó ha tó ság vagy a vám ha tó ság az adó zó nál
el len õr zést kez de mé nyez, úgy azt a vég el szá mo lás ese tén
le foly ta tan dó el len õr zés sza bá lyai sze rint foly tat ja le, és az 
ér te sí tés tõl szá mí tott 60 na pon be lül fe je zi be. Ez eset ben a 
ha tó sá gi el já rás ra e § ren del ke zé sei irány adók.

Az ál la mi adó ha tó ság – a vám ha tó ság tól be szer zett ada -
tok alap ján is – a cég bí ró sá got elekt ro ni kus úton ha la dék -
ta la nul tá jé koz tat ja az adó zó val szem ben foly ta tott el já -
rás(ok) jog erõs be fe je zé sé rõl.”

202.  § Az Art. 132.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sí té sé -
nek hi á nyán túl nem tel je sít he tõ a ké re lem ak kor sem, ha]

„b) ala po san le het at tól tar ta ni, hogy a kö zölt tény ál lás
va la mely más szer zõ dést, ügy le tet vagy cse lek ményt lep -
lez, il let ve a ren del te tés sze rû jog gya kor lás el vé be üt -
közik;”

203.  § Az Art. 132/A.  §-ának (9)–(10) be kez dé sei he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(9) A szo ká sos pi a ci ár meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás 
díj kö te les, a díj

a) egy ol da lú el já rás ese tén leg alább 5 mil lió fo rint, leg -
fel jebb 12 mil lió fo rint,

b) két ol da lú el já rás ese tén leg alább 10 mil lió fo rint,
leg fel jebb 17 mil lió fo rint,

c) több ol da lú el já rás ese tén leg alább 15 mil lió fo rint,
leg fel jebb 20 mil lió fo rint.

(10) A (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jat az el já rás
meg in dí tá sa elõtt kell le ró ni. Meg hosszab bí tás és mó do sí -
tás irán ti el já rás ese tén a díj össze ge az ere de ti el já rás ban
le rótt díj 50%-a. A ké re lem el uta sí tá sa ese tén a díj össze -
gé nek 75%-át vissza kell té rí te ni. A díj mér té ke a szo ká sos
pi a ci ár, il le tõ leg a meg ál la pí tott ár tar to mány alsó és fel sõ
ér té kei kö zép ér té ké nek 1%-a, ha a szo ká sos pi a ci árat tar -

tal ma zó ha tá ro zat összeg sze rû en meg ál la pít ja a szo ká sos
pi a ci árat. Amennyi ben az 1%-os mér ték kel szá mí tott díj
össze ge meg ha lad ja a (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott leg -
ki sebb dí jat, az adó zó a díj kü lön bö ze tet az adó ha tó ság fel -
hí vá sá ra, a szo ká sos pi a ci árat meg ál la pí tó ha tá ro zat köz -
lé se elõtt kö te les meg fi zet ni. A díj kü lön bö zet jó vá írá sá tól
szá mí tott 8 na pon be lül az ál la mi adó ha tó ság a ha tá ro za tot
köz li az adó zó val. A kü lön bö zet meg fi ze té sé nek el mu lasz -
tá sa ese tén az ál la mi adó ha tó ság a szo ká sos pi a ci ár meg ál -
la pí tá sa irán ti ké rel met el uta sít ja. Eb ben az eset ben a díj
vissza té rí té sét elõ író ren del ke zés nem al kal maz ha tó.”

204.  § Az Art. 143.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Az adó ha tó ság má sod fo kú jog erõs ha tá ro za tát – a
fi ze té si könnyí tés en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott, il le tõ -
leg az el sõ fo kú ha tá ro zat meg sem mi sí té sét el ren de lõ ha tá -
ro zat ki vé te lé vel – a bí ró ság az adó zó ké rel mé re jog sza -
bály sér tés ese tén meg vál toz tat ja vagy ha tá lyon kí vül he -
lye zi, és ha szük sé ges, az adó ha tó sá got új el já rás le foly ta -
tá sá ra uta sít ja. Az adó ha tó ság má sod fo kú vég zé sé vel
szem ben nincs he lye bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak.”

205.  § Az Art. 147.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a (2)–(4) be kez dé sek szá mo -
zá sa (3)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(2) A pá lyá zat nyer te se az adó fi ze té si kö te le zett ség,
adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás ér vé nye sí té se ér de -
ké ben jo go sult az eh hez szük sé ges, adó ti tok nak mi nõ sü lõ
ada tok meg is me ré sé re. En nek ér de ké ben a vég re haj tá si el -
já rás alap já ul szol gá ló ira to kat az adó ha tó ság az el já rás be -
fe je zé sé ig a pá lyá zat nyer te se ren del ke zé sé re bo csát ja.”

206.  § Az Art. 151.  § (2) be kez dé se utol só mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A ma gánnyug díj pénz tá rat meg il le tõ tag díj (tag díj-
 kiegészítés) és en nek pót lé kai te kin te té ben fenn ál ló túl fi -
ze tés vissza igény lé se so rán az adó ha tó ság vissza tar tá si jo -
gát ki zá ró lag a ma gánnyug díj pénz tá rak va la me lyi két meg -
il le tõ tag díj (tag díj-ki egé szí tés), ké se del mi pót lék, il let ve
ön el len õr zé si pót lék te kin te té ben gya ko rol hat ja.”

207.  § (1) Az Art. 156.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Amennyi ben az adó ha tó ság egy ide jû leg in gó fog la -
lást és in gat lan-vég re haj tást fo ga na to sí tott, az in gat lan ér -
té ke sí té sé re ab ban az eset ben ke rül het sor, ha az in gó fog -
la lás ered mény te len volt vagy ab ból a tar to zás elõ re lát ha -
tó an nem egyen lít he tõ ki. A vég re haj tás alá vont

a) in gó sá got, il let ve in gat lant rend sze rint ár ve ré sen
vagy nyil vá nos pá lyá zat út ján,

b) in gó sá got elekt ro ni kus ár ve ré sen [a)–b) pon tok
a továb biak ban: ár ve rés],

c) in gó sá got, il let ve in gat lant ár ve ré sen kí vü li el adás sal

kell ér té ke sí te ni.
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(2) A pá lyá za ti, il le tõ leg az ár ve ré si hir det mény köz hír -
ré té te lé hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek az adó ha tó ság hir -
de tõ táb lá ján leg alább 15 na pon át tör té nõ ki füg gesz tés sel
áll nak be. Az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rést meg elõ zõ
5. na pig kell ki füg gesz te ni. A pá lyá za ti, il le tõ leg az ár ve -
ré si hir det ményt az adó ha tó ság a hi va ta los in ter ne tes hon -
lap ján, il le tõ leg ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Bí ró sá gi Vég -
re haj tói Ka ma ra hi va ta los lap já ban köz zé te szi. Az elekt ro -
ni kus ár ve ré si hir det ményt az adó ha tó ság ki zá ró lag a hi va -
ta los in ter ne tes hon lap ján az Elekt ro ni kus Ár ve ré si Fe lü le -
ten a köz zé té tel hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek kel te szi
köz zé.”

(2) Az Art. 156.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Az in gó sá gok nyil vá nos pá lyá zat út ján tör té nõ ér té -
ke sí té se ese tén a Vht. 156/A–156/G.  §-ait kell meg fe le lõ
mó don al kal maz ni az zal, hogy]

„c) ér vény te len az aján lat, ha a fel aján lott vé tel ár nem
érte el a becs ér ték 50%-át,”

(3) Az Art. 156.  §-a (5) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Az in gó sá gok nyil vá nos pá lyá zat út ján tör té nõ ér té -
ke sí té se ese tén a Vht. 156/A–156/G.  §-ait kell meg fe le lõ
mó don al kal maz ni az zal, hogy]

„k) ha a ki nem fi ze tett in gó sá got a to vább foly ta tott el -
já rás so rán ala cso nyabb áron vet ték meg, mint amennyit a
fi ze tést el mu lasz tó pá lyá zó aján lott, a fi ze tést el mu lasz tó
pá lyá zó a két ár kö zöt ti kü lön bö ze tet azon nal kö te les meg -
té rí te ni, il le tõ leg az adó ha tó ság e sze mélyt a vé tel ár-kü -
lön bö zet meg fi ze té sé re ha tá ro zat tal kö te le zi; a fi ze té si kö -
te le zett sé get meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat az adó igaz ga -
tá si el já rás ban vég re hajt ha tó ok irat,”

(4) Az Art. 156.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az in gat la nok nyil vá nos pá lyá zat út ján tör té nõ ér -
té ke sí té se ese tén a Vht. 156/A–156/G.  §-ait kell meg fe le lõ
mó don al kal maz ni az zal, hogy a pá lyá za ti aján lat ér vény -
te len, ha a fel aján lott vé tel ár nem érte el a becs ér ték
65%-át, la kó in gat lan ese tén a becs ér ték 75%-át.”

208.  § Az Art. 156.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
156/A.  §-sal egé szül ki:

„156/A.  § (1) Az elekt ro ni kus ár ve rés so rán a Vht.
120–129.  §-ait kell al kal maz ni az e §-ban sza bá lyo zott el -
té ré sek kel. Nem kell al kal maz ni a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény
66–67.  §-ait, 163.  §-át, a Vht. 38.  § (1) be kez dé sét, 124.  §
(1)–(4) be kez dé se it, a 125.  § (1)–(2) be kez dé se it és a
126.  § ren del ke zé se it.

(2) Az elekt ro ni kus ár ve rés so rán az ár ve re zõ elekt ro ni -
kus úton az adó ha tó ság hi va ta los in ter ne tes hon lap já hoz
kap cso ló dó Elekt ro ni kus Ár ve ré si Fe lü le ten (a továb biak -
ban: EÁF) ár ve rez het (elekt ro ni kus ár ve re zõ). Az elekt ro -
ni kus ár ve rés le zá rá sá ig meg ha tal ma zá son, meg bí zá son
ala pu ló kép vi se let nek nincs he lye, ki vé ve, ha az elekt ro ni -

kus ár ve re zõ, mint meg ha tal ma zó vagy meg bí zó ezt a köz -
pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend sze ren ke resz tül az adó -
ha tó ság nak be je len ti.

(3) Az EÁF-en köz zé tett elekt ro ni kus ár ve ré si hir det -
mény ben az adó ha tó ság utal arra, hogy ár ve rez ni ki zá ró lag 
elekt ro ni kus úton le het sé ges. Az elekt ro ni kus ár ve ré si hir -
det mé nyek meg te kin té se és az ár ve ré sen tör té nõ rész vé tel,
il le tõ leg li cit díj men tes. Az adó ha tó ság a fo lya mat ban lévõ 
elekt ro ni kus ár ve rés sel össze füg gõ min den cse lek ményt
és in for má ci ót az EÁF-en ke resz tül vé gez, il le tõ leg tesz
köz zé.

(4) Az elekt ro ni kus ár ve ré sen tör té nõ li cit ben az elekt -
ro ni kus ár ve re zõ a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
sze ren ke resz tül, a rend szer hasz ná la tá hoz szük sé ges
egye di azo no sí tó val és tit kos jel szó val tör té nõ be lé pés sel
ve het részt.

(5) Az elekt ro ni kus ár ve rés idõ tar ta ma az ár ve ré si hir -
det mény ben meg je lölt kez dõ idõ pont tól szá mí tott nyol ca -
dik nap 21.00 órá ig tart. Az EÁF-en a li ci tá lás kor meg je le -
nik az ár ve rés tár gyá hoz tar to zó leg ma ga sabb aján lat, il le -
tõ leg az ár ve rés le zá rul tá ig tar tó idõ tar ta mot mu ta tó elekt -
ro ni kus szám lá ló. Az egy óra idõ tar ta mot el érõ üzem za var
ese tén az elekt ro ni kus ár ve rés idõ tar ta ma 24 órá val meg -
hosszab bo dik. Az ár ve rés az üzem za var idõ tar ta má tól füg -
get le nül 24 órá val hosszab bo dik meg, ha az üzem za var az
ár ve rés le zá rul tát meg elõ zõ 4 órás idõ tar ta mon be lül tör -
tént.

(6) Az ér vé nyes li cit leg ki sebb össze ge 1000 fo rint,
1 mil lió fo rint nál na gyobb ki ki ál tá si ár ese tén leg alább
10 000 fo rint, il le tõ leg 5 mil lió fo rint nál na gyobb ki ki ál tá -
si ár ese tén leg alább 20 000 fo rint.

(7) Ér vé nyes ár ve ré si aján lat nak az ár ve ré si hir det -
mény ben kö zölt ár ve rés záró idõ pont já ig az EÁF-en be ér -
ke zett, a becs ér ték leg alább 50%-át el érõ, 5 leg ma ga sabb
aján lat mi nõ sül. Azo nos aján lat ese tén az EÁF-en ko ráb -
ban meg tett aján lat nyer. Az ár ve ré si aján lat nem von ha tó
vissza.

(8) A Vht. 103.  §-ának (5) be kez dé se alap ján le fog lalt
gép jár mû elekt ro ni kus ár ve rés út ján tör té nõ ér té ke sí té se
ese tén ki zá ró lag az az aján lat ér vé nyes, amely bõl a vég re -
haj tás elõ re lát ha tó költ sé gei és az adós nak a Vht.
170/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján járó összeg fe dez he -
tõ. Eb ben az eset ben az EÁF-en meg kell je löl ni az így szá -
mí tott leg ala cso nyabb ér vé nyes aján lat össze gét.

(9) Az ár ve rést az nye ri, aki a leg ma ga sabb össze gû ér -
vé nyes vé tel árat aján lot ta fel. Az ár ve rés nyer te sét az ár ve -
rést le bo nyo lí tó adó ha tó ság e tény rõl elekt ro ni kus úton az
elekt ro ni kus ár ve rés le zá rul tát köve tõen ha la dék ta la nul ér -
te sí ti. Az elekt ro ni kus ér te sí tés tar tal maz za, hogy a nyer tes 
az ér te sí tést kö ve tõ 8 na pon be lül kö te les meg je len ni az ár -
ve rést le bo nyo lí tó adó ha tó ság nál és a vé tel árat elekt ro ni -
kus úton meg fi zet ni vagy iga zol ni, hogy a vé tel árat át uta -
lá si meg bí zás vagy pos tai kész pénz át uta lá si meg bí zás út -
ján meg fi zet te. Az adó ha tó ság egy ide jû leg pos tai úton is
ér te sí ti a nyer test az elekt ro ni kus ér te sí tés ben kö zöl tek rõl.
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(10) Amennyi ben az ár ve rés nyer te se a vé tel árat azo no -
sít ha tó mó don meg fi zet te, de az in gó sá got leg ké sõbb a
pos tai ér te sí tés át vé te lét kö ve tõ 15 na pig nem vet te át, az
adó ha tó ság az in gó sá got Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
tör vény fe le lõs õr zés re vo nat ko zó sza bá lyai sze rint 90 na -
pig meg õr zi. A fe le lõs õr zés sel kap cso lat ban fel me rült
költ sé gek meg fi ze té sé re az adó ha tó ság ha tá ro zat ban kö te -
le zi az ár ve rés nyer te sét. A meg fi ze tés re kö te le zõ ha tá ro -
zat az adó igaz ga tá si el já rás ban vég re hajt ha tó ok irat.
Amennyi ben az ár ve rés nyer te se a vé tel árat azo no sít ha tó
mó don nem fi zet te meg, az ár ve rést a kö vet ke zõ leg ma ga -
sabb aján la tot tevõ sze mély nye ri meg.

(11) Ha a ki nem fi ze tett in gó sá got ala cso nyabb áron
vet ték meg, mint amennyit a fi ze tést el mu lasz tó elekt ro ni -
kus ár ve re zõ aján lott, az adó ha tó ság a fi ze tést el mu lasz tó
elekt ro ni kus ár ve re zõt a vé tel ár-kü lön bö zet meg fi ze té sé re
ha tá ro zat tal kö te le zi. A fi ze tést el mu lasz tó elekt ro ni kus
ár ve re zõ men te sül a vé tel ár-kü lön bö zet meg fi ze té se alól,
ha a ré szé re pos tai úton kül dött ér te sí tést e tör vény ren del -
ke zé sei alap ján kel lett kéz be sí tett nek te kin te ni, és a kéz be -
sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké rel mé nek az adó -
ha tó ság helyt ad. Ez eset ben a fi ze tés re kö te le zõ ha tá ro za -
tot az adó ha tó ság vissza von ja. Amennyi ben az ár ve ré sen
egy ár ve re zõ vett részt, az ár ve re zõt az ál ta la leg ma ga sabb
összeg ben fel aján lott vé tel ár meg fi ze té sé re kell kö te lez ni.
Eb ben az eset ben az in gó ság tu laj don jo gát az ár ve ré si
vevõ csak ab ban az eset ben szer zi meg, ha a vé tel árat leg -
ké sõbb a fi ze tés re kö te le zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé ig meg fi ze ti. Az ár ve ré si vevõ fi ze té si kö te le zett sé gét
meg ál la pí tó ha tá ro zat az adó igaz ga tá si el já rás ban vég re -
hajt ha tó ok irat. A kü lön bö zet a vég re haj tás so rán be folyt
össze get nö ve li, a tar to zást meg ha la dó részt a vég re haj tá si
költ ség gel azo nos mó don kell el szá mol ni.

(12) Elekt ro ni kus ár ve rés ki írá sa ugyan azon va gyon -
tárgy vo nat ko zá sá ban egy al ka lom mal tör tén het. A si ker -
te len elekt ro ni kus ár ve rés ki írá sa nem érin ti a Vht. ren del -
ke zé sei sze rin ti ingó ár ve rés ki írá sá nak le he tõ sé gét.

(13) Az elekt ro ni kus ár ve rés tech ni kai fel té te le it és mû -
köd te té sé nek rész let sza bá lya it az ál la mi adó ha tó ság hi va -
ta los lap já ban és hi va ta los in ter ne tes hon lap ján közzé -
teszi.”

209.  § Az Art. 160.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„160.  § (1) Az adó ha tó ság az adós ké rel mé re vagy fe let -
tes szer ve ren del ke zé sé re a ha tá ro zat (vég zés) vég re haj tá -
sát fel füg gesz ti, ha a fi ze té si kö te le zett sé get elõ író ha tá ro -
zat (vég zés) meg vál toz ta tá sa vagy meg sem mi sí té se vár -
ható.

(2) Az adó ha tó ság az adós ké rel mé re, a fe let tes szer ve ren -
del ke zé sé re vagy az ille té kes ha tó ság ér te sí té se alap ján a ha -
tá ro zat (vég zés) vég re haj tá sát fel füg gesz ti, ha a kap csolt vál -
lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta -
tás meg szün te té sé rõl  szóló, 1990. jú li us 23-án alá írt Egyez -
mény (Vá lasz tott bí ró sá gi egyez mény) 6. vagy 7. cik ke
 szerinti el já rás alap ján a ha tá ro zat  (vég zés) meg vál toz ta tá sa

vagy meg sem mi sí té se, il let ve ez zel azo nos ha tá sú in téz ke dés
vár ha tó.

(3) A vég re haj tás fel füg gesz té sé rõl a bí ró ság az adó zó
ké rel mé re vég zés sel ha tá roz. A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat az
adó ha tó sá gi ha tá ro zat vég re hajt ha tó sá gát nem érin ti.

(4) A vég re haj tá si el já rás szü ne tel, ha
a) az adó zó ké rel mé re az adó ha tó ság fi ze té si ha lasz tást

vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett,
b) a fi ze té si ha lasz tás, rész let fi ze tés vagy az adó tar to -

zás mér sék lé sé re irá nyu ló ké re lem tár gyá ban jog erõs dön -
tést még nem hoz tak,

c) az adó zó meg halt, il le tõ leg meg szûnt, az adó meg fi -
ze té sé re ha tá ro zat tal kö te le zett sze mélyt meg ál la pí tó ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig,

d) az adó ha tó sá gi ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta so -
rán az elsõ al ka lom mal elõ ter jesz tett vég re haj tás fel füg -
gesz té se irán ti ké rel met jog erõ sen még nem bí rál ták el,

e) kü lön tör vény így ren del ke zik.
(5) Nem ered mé nye zi a vég re haj tá si el já rás szü ne te lé sét 

az adó zó fi ze té si könnyí tés re vagy adó tar to zás mér sék lés -
re irá nyu ló ké rel mé nek be nyúj tá sa, ha

a) az adó zó ko ráb bi, ilyen tár gyú ké rel mét az adó ha tó -
ság jog erõs ha tá ro zat tal el bí rál ta vagy a ké rel met az adó zó
vissza von ta,

b) arra az adó ha tó sá gi ár ve rés ki tû zé sét, il le tõ leg pá -
lyá zat meg hir de té sét köve tõen ke rül sor, vagy

c) a fi ze té si könnyí tés, il le tõ leg tar to zás mér sék lés en -
ge dé lye zé sét e tör vény ki zár ja.

(6) A (4) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott szü ne te -
lés kez dõ nap ja a ké re lem meg ér ke zé sét kö ve tõ nap, a
d) pont ban meg ha tá ro zott szü ne te lés kez dõ nap ja a ké re -
lem nek a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv tu do má sá ra ju tá -
sá nak nap ját kö ve tõ nap.”

210.  § Az Art. 168.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) Nem kell ön el len õr zé si pót lé kot fel szá mí ta ni, ha a
mun kál ta tó (ki fi ze tõ) az elekt ro ni kus havi adó- és já ru lék -
be val lást a ma gán sze mély hi bás nyi lat ko za ta  miatt ön el -
len õr zés sel he lyes bí ti.”

211.  § Az Art. 170.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a mun kál ta tó (ki fi ze tõ) a ma gán sze mélyt ter he -
lõ adó elõ leg, adó, já ru lék meg ál la pí tá si, le vo ná si és ez zel
össze füg gés ben be val lá si kö te le zett sé gé nek nem vagy
nem a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint tesz ele get, az
adó ha tó ság az adó hi ányt a ma gán sze mély ter hé re, az adó -
hi ány után az adó bír sá got, a ké se del mi pót lé kot a mun kál -
ta tó ter hé re, a rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rint ál la pít ja
meg, ki vé ve, ha az adó hi ány az adó zó jog sze rût len nyi lat -
ko za tá nak kö vet kez mé nye. Az adó ha tó ság az adó hi ányt,
il le tõ leg az adó bír sá got és a ké se del mi pót lé kot is a mun -
kál ta tó (ki fi ze tõ) ter hé re ál la pít ja meg, ha az adó elõ le get,
adót, já ru lé kot a mun kál ta tó (ki fi ze tõ) a ma gán sze mély tõl
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le von ta, de az ez zel össze füg gõ be val lá si kö te le zett sé gé -
nek nem tett ele get.”

212.  § Az Art. 172.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„172.  § (1) A ma gán sze mély adó zó 200 ezer fo rin tig,
más adó zó 500 ezer fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság gal
sújt ha tó, ha

a) a be je len té si (be je lent ke zé si, vál to zás be je len té si),
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét ké se del me sen, hi bá san,
va lót lan adat tar ta lom mal vagy hi á nyo san tel je sí ti,

b) a be val lá si, va gyon szer zé si il le ték kel kap cso la tos
be je len té si (a továb biak ban együtt: be val lá si) kö te le zett sé -
gét a be val lás ha tár ide jét köve tõen, de az adó ha tó ság fel -
szó lí tá sát, el len õr zé sét meg elõ zõ en ké se del me sen tel je sí ti
és ké se del mét nem men ti ki (be val lá si ké se de lem),

c) be je len té si (be je lent ke zé si, vál to zás be je len té si),
adat szol gál ta tá si, bank szám la nyi tá si kö te le zett sé gét, to -
váb bá be val lá si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti,

d) adó szám hoz kö tött te vé keny sé get vagy adó kö te les
te vé keny sé get adó szám hi á nyá ban foly tat,

e) a jog sza bá lyok ban elõ írt bi zony la tok ki ál lí tá sát, il let ve
köny vek, nyil ván tar tá sok ve ze té sét el mu laszt ja, a bi zony la -
to kat az elõ írásoktól el té rõ en ál lít ja ki, a köny ve ket, nyil ván -
tar tá so kat hi á nyo san vagy az elõ írásoktól el té rõ en ve ze ti
vagy a szám vi te li tör vény ben meg ha tá ro zott pénz ke ze lé si
sza bály zat ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket meg sér ti,

f) irat meg õr zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
g) az el len õr zés idõ pont já ban az áru ere de tét ta nú sí tó

bi zony lat tal vagy an nak má so la tá val nem ren del ke zik,
h) az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön

jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek meg sér té sé vel ál -
lít elõ és/vagy hoz for ga lom ba nyom tat ványt,

i) a nyi lat ko zat té telt el mu laszt ja, a ta nú val lo mást jo go -
su lat la nul meg ta gad ja,

j) a költ ség ve té si tá mo ga tás (adó-vissza igény lés,
adó-vissza té rí tés) igény lé sé nél a fenn ál ló köz tar to zá sá ról
va lót lan tar tal mú nyi lat ko za tot tesz,

k) a já ru lék fi ze té si kö te le zett ség fel sõ ha tá rá nak el éré -
sé rõl va lót lan tar tal mú nyi lat ko za tot tesz,

l) az el len õr zést, az üz let le zá rást, il le tõ leg a te vé keny -
ség fel füg gesz té sé nek al kal ma zá sát vagy a vég re haj tá si el -
já rást a meg je le né si kö te le zett ség el mu lasz tá sá val, az
együtt mû kö dé si kö te le zett ség meg sér té sé vel vagy más
mó don aka dá lyoz za, kü lö nö sen ilyen nek mi nõ sül, ha a
becs lés so rán az adó zó bi zo nyí ték ként más adó zót is érin tõ 
szer zõ dé ses kap cso lat ra vagy egyéb ügy let re hi vat ko zik,
és az ez alap ján le foly ta tott kap cso ló dó vizs gá lat az adó zó
bi zo nyí tá si in dít vá nyá ban fog lal ta kat nem tá maszt ja alá,

m) az e tör vény sze rint elekt ro ni kus be val lás be nyúj tá -
sá ra kö te le zett a re giszt rá ci ós kö te le zett sé gét nem, vagy
ké se del me sen tel je sí ti.

(2) Az adó zó 1 mil lió fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság -
gal sújt ha tó, ha

a) a szám la, egy sze rû sí tett szám la, nyug ta ki bo csá tá si
kö te le zett sé gét el mu laszt ja, il le tõ leg a szám lát, egy sze rû -

sí tett szám lát, nyug tát nem a tény le ges el len ér ték rõl bo -
csát ja ki,

b) be nem je len tett al kal ma zot tat fog lal koz tat vagy fog -
lal koz ta tott, iga zo lat lan ere de tû árut for gal maz.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban fog lal ta kon túl, szám la,
egy sze rû sí tett szám la, nyug ta ki bo csá tá si kö te le zett ség el -
mu lasz tá sá ért az adó zó mel lett al kal ma zott ja, kép vi se lõ je,
vagy az a ma gán sze mély is, aki az ér té ke sí tés ben köz re -
mû kö dik, 10 ezer fo rint tól 50 ezer fo rin tig ter je dõ mu lasz -
tá si bír ság gal sújt ha tó.

(4) Ha a mun kál ta tó, il le tõ leg a ki fi ze tõ a ma gán sze mély -
nek jut ta tott adó- és já ru lék kö te les ki fi ze tés rõl tel je sí ten dõ
be val lá sá ban hi á nyos, il let ve va lót lan ada to kat kö zöl, vagy a
be val lás be nyúj tá sát el mu laszt ja, a ki szab ha tó mu lasz tá si bír -
ság fel sõ ha tá ra a be val lás sal érin tett ma gán sze mé lyek szá -
má nak és a bír ság adó zó ra egyéb ként vo nat ko zó, tör vény ben
rög zí tett leg ma ga sabb ér té ké nek szor za ta.

(5) A fog lal koz ta tót ter he lõ be je len té si kö te le zett ség el -
mu lasz tá sa ese tén ki szab ha tó mu lasz tá si bír ság fel sõ ha tá -
ra a be je len te ni el mu lasz tott fog lal koz ta tot tak szá má nak
és a bír ság adó zó ra egyéb ként vo nat ko zó, tör vény ben rög -
zí tett leg ma ga sabb ér té ké nek szor za ta.

(6) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti ké se de lem ese -
tén nincs he lye mu lasz tá si bír ság meg ál la pí tá sá nak, ha az
adó zó ké se del mét an nak iga zo lá sá val men ti ki, hogy úgy
járt el, ahogy az az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó.

(7) A be je lent ke zé si, be je len té si, vál to zás be je len té si,
be val lá si, adat szol gál ta tá si, bank szám la nyi tá si, bi zony lat
ki ál lí tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa, to váb bá a szám vi te li
tör vény sze rin ti pénz ke ze lé si sza bá lyok meg sér té se ese tén 
a mu lasz tá si bír ság meg ál la pí tá sá val egy ide jû leg az adó -
ha tó ság az adó zót – ha tár idõ tû zé sé vel – tel je sí tés re hív ja
fel. A ki sza bott bír ság két sze re sét kell újabb ha tár idõ tû zé -
sé vel meg ál la pí ta ni, ha a tel je sí tés re kö te le zõ, elõ zõ ha tá -
ro zat ban elõ írt ha tár idõt az adó zó el mu lasz tot ta. A kö te le -
zett ség tel je sí té se ese tén az e be kez dés elõ zõ mon da ta
alap ján ki sza bott bír ság kor lát la nul mér sé kel he tõ.

(8) Az (1) be kez dés d) pont ja alap ján ki sza bott bír ság
ese tén az adó ha tó ság a bír sá got ki sza bó, va la mint az áru -
kész let le fog la lá sa tár gyá ban ho zott ha tá ro za tát az adó zó -
val ki hir de tés út ján köz li, és a ha tá ro zat a köz lés idõ pont -
já tól kezd ve a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó.

(9) Az el len õr zés, az üz let le zá rás, il let ve a vég re haj tá si
el já rás aka dá lyo zá sá ért az (1) be kez dés l) pont ja alap ján
adó zó nak nem mi nõ sü lõ ma gán sze mély is szankcionál -
ható. Ha tör vény az üz let le zá rás al kal ma zá sát ki zár ja vagy
az adó zó az üz let le zá rás, il le tõ leg a te vé keny ség fel füg -
gesz té sé nek fo ga na to sí tá sát meg hi ú sít ja, va la mint a le zárt
üz le tet ki nyit ja, vagy te vé keny sé gét a fel füg gesz tés el le -
né re foly tat ja, a mu lasz tá si bír ság fel sõ ha tá ra az üz let le zá -
rás, te vé keny ség fel füg gesz tés ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott 
nap jai szá má nak, il let ve a bír ság adó zó ra egyéb ként vo -
nat ko zó, tör vény ben rög zí tett leg ma ga sabb ér té ké nek
szor za ta.

(10) Hi bá san be nyúj tott be val lás ese tén a ma gán sze -
mély 20 ezer fo rin tig, más adó zó 100 ezer fo rin tig ter je dõ
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mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó. Ha a ké se del me sen be nyúj -
tott be val lás hi bás, az adó zó csak a ké se de le mért szank ci o -
nál ha tó.

(11) Ha az el já rás kez de mé nye zé se kor fenn ál ló el já rá si
il le ték fi ze té si kö te le zett sé gét a kö te le zett fel hí vás el le né re
egy ál ta lán nem vagy nem tel jes mér ték ben vagy nem a
meg sza bott ha tár idõ ben tel je sí tet te, a meg nem fi ze tett il -
le ték 100%-áig ter je dõ, de leg fel jebb 100 ezer fo rint mu -
lasz tá si bír ság szab ha tó ki.

(12) Ha az adó zó ese dé kes sé gig az adó évi vár ha tó adó
össze gét – fi gye lem mel az adó év so rán meg fi ze tett elõ leg
össze gé re is – nem fi zet te meg leg alább 90%-os mér ték -
ben, a be fi ze tett elõ leg és az adó 90%-ának kü lön bö ze te
után 20%-ig ter je dõ mu lasz tá si bír sá got fi zet.

(13) Az adó zó 20%-ig ter je dõ mér té kû bír sá got fi zet, ha
az elõ zõ idõ szak ada tai alap ján elõ írt (be val lott) adó elõ le -
gét mér sé kel ték, és ezért ke ve sebb adó elõ le get fi ze tett,
mint amennyit tény le ges ered mé nye alap ján kel lett vol na.
A bír ság alap ja az elõ zõ idõ szak ada tai alap ján elõ írt (be -
val lott) adó elõ leg és a mér sé kelt adó elõ leg kü lön bö ze te.

(14) Ha a mun kál ta tó (ki fi ze tõ) adó le vo ná si, vagy az
adó be sze dés re kö te le zett adó be sze dé si kö te le zett sé gét
rész ben vagy egész ben el mu lasz tot ta, vagy a be sze dett, il -
let ve meg ál la pí tott és le vont adót nem fi zet te meg, ké se -
del mi pót lék mel lett 50%-ig ter je dõ mu lasz tá si bír sá got fi -
zet. A bír ság alap ja a be szed ni, le von ni, il le tõ leg meg fi zet -
ni el mu lasz tott adó össze ge.

(15) Az adó ha tó ság az e tör vény ben, adótör vény ben, il -
le tõ leg e tör vények fel ha tal ma zá sán ala pu ló más jog sza -
bály ban meg ál la pí tott kö te le zett ség nek az e §-ban nem
sza bá lyo zott meg sze gé se  miatt a ma gán sze mély adó zót
50 e zer, más adó zót 100 ezer fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si
bír ság gal sújt hat ja.

(16) Az adó zó a szo ká sos pi a ci ár meg ha tá ro zá sá val
össze füg gõ nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé nek az (1) be kez -
dés e) pont ja sze rin ti meg sér té se, il let ve e nyil ván tar tás sal
össze füg gõ irat meg õr zé si kö te le zett sé gé nek meg sér té se
ese tén nyil ván tar tá son ként (össze sí tett nyil ván tar tá son -
ként) 2 mil lió fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság gal sújt -
ható.

(17) Az adó zó a köz be szer zé sek köz vet len meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben meg kö tött vál lal ko zá si szer zõ dé sek hez kap -
cso ló dó, e tör vény 36/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz -
ta tá si kö te le zett sé gé nek meg sér té se ese tén, ki fi ze té sen -
ként a ki fi ze tés össze gé nek 20%-áig ter je dõ mu lasz tá si
bír ság gal sújt ha tó.

(18) A mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá nál – kü lö nös te kin -
tet tel a (4) és (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek re – az
adó ha tó ság mér le ge li az eset összes kö rül mé nyét, az adó zó 
jog el le nes ma ga tar tá sá nak (te vé keny sé gé nek vagy mu -
lasz tá sá nak) sú lyát, gya ko ri sá gát, to váb bá azt, hogy az
adó zó, il let ve in téz ke dõ kép vi se lõ je, al kal ma zott ja, tag ja
vagy meg bí zott ja az adott hely zet ben a tõle el vár ha tó kö -
rül te kin tés sel járt-e el. A kö rül mé nyek mér le ge lé se alap -
ján az adó ha tó ság a mu lasz tás sú lyá hoz iga zo dó az adó zá si 

ér dek sé re lem mel ará nyos bír sá got szab ki, vagy a bír ság
ki sza bá sát mel lõ zi.”

213.  § Az Art. 174.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adó ha tó ság mu lasz tá si bír ság ki sza bá sa mel lett az
adó kö te les te vé keny ség cél ját szol gá ló he lyi sé get 12 nyit va -
tar tá si nap ra le zár hat ja, il le tõ leg az adó zó te vé keny sé gé nek
jel le ge sze rint az adó kö te les te vé keny ség gya kor lá sát ugyan -
ezen idõ tar tam ra fel füg geszt he ti, ha az adó zó

a) be nem je len tett al kal ma zot tat fog lal koz tat vagy fog -
lal koz ta tott,

b) iga zo lat lan ere de tû árut for gal maz,
c) az adó kö te les te vé keny ség cél ját szol gá ló ugyan -

azon he lyi sé gé ben (mû hely, üz let, te lep stb.) az elsõ el len -
õr zés tõl szá mí tott egy éven be lül má so dik al ka lom mal mu -
lasz tot ta el szám la- vagy nyug ta adá si kö te le zett sé gét.”

214.  § (1) Az Art. 175.  §-ának (10)–(11) be kez dé sei he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(10) A be val lá si, adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét
elekt ro ni kus úton tel je sí tõ adó zó az ál la mi adó ha tó ság hoz
tel je sí ten dõ be je len té si, vál to zás be je len té si kö te le zett sé -
gé nek elekt ro ni kus úton is ele get te het, il le tõ leg az adó -
ügye i ben az adó ha tó ság nál a be ad vá nya it elekt ro ni kus
úton is elõ ter jeszt he ti.

(11) Az adó zó ál ta lá nos, nem le ges adó iga zo lás, il le tõ -
leg az együt tes adó iga zo lás irán ti ké rel mét az ál la mi adó -
ha tó ság hoz elekt ro ni kus úton is elõ ter jeszt he ti. Ez eset ben
az ál la mi adó ha tó ság az iga zo lást elekt ro ni kus ûr la pon ál -
lít ja ki és kül di meg az adó zó ré szé re.”

(2) Az Art. 175.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter fel ha tal ma zást
kap arra, hogy az adó ügyek elekt ro ni kus in té zé sé re vo nat -
ko zó el já rá sok ke re té ben ren de let ben sza bá lyoz za

a) a be val lá si, adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té -
sé nek,

b) a be je len té si, vál to zás be je len té si kö te le zett ség tel je -
sí té sé nek,

c) az ál ta lá nos, a nem le ges adó iga zo lás, az együt tes
adó iga zo lás, il le tõ leg a fi ze té si könnyí tés irán ti ké rel mek
in té zé se rend jé nek,

d) az adó fi ze tés tel je sí té sé nek,
e) az adó zó fo lyó szám lá já nak meg te kin té se,
f) az adó zó ál tal a be je len té si (vál to zás be je len té si) kö -

te le zett ség al kal má val be je len tett és az adó ha tó ság ál tal
nyil ván tar tott ada tok meg te kin té sé nek, il le tõ leg ezen ada -
tok le töl té sé nek
mód ját és tech ni kai fel té te le it.”

(3) Az Art. 175.  §-ának (15) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(15) Az adó zó adó szám lá ja ada ta i hoz a köz pon ti elekt -
ro ni kus szol gál ta tó rend sze ren ke resz tül, an nak hasz ná la -
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tá hoz szük sé ges egye di azo no sí tó val és tit kos jel szó val
hoz zá fér het.”

(4) Az Art. 175.  §-a a kö vet ke zõ új (16) be kez dés sel
egé szül ki:

„(16) Adó ta nács adói, adó szak ér tõi, il let ve ok le ve les
adó szak ér tõi te vé keny sé get az a meg fe le lõ szak ké pe sí tés -
sel ren del ke zõ bün tet len elõ éle tû ter mé sze tes sze mély
foly tat hat, aki az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter erre jo go -
sí tó en ge dé lyé vel (ha tó sá gi iga zol vánnyal) ren del ke zik és
en nek alap ján az ilyen te vé keny sé get foly ta tók nyil ván tar -
tá sá ban sze re pel. Jogi sze mély, vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ egyéb szer ve zet adó ta nács adói, adó szak -
ér tõi, il let ve ok le ve les adó szak ér tõi te vé keny sé get ak kor
foly tat hat, ha leg alább egy tag ja, vagy al kal ma zott ja az
e be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ban sze re pel.”

(5) Az Art. 175.  §-a a kö vet ke zõ új (17)–(19) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

„(17) Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg a (16) be kez dés
sze rin ti en ge dély ki bo csá tá sá nak és vissza vo ná sá nak fel -
té te le it, a nyil ván tar tás ve ze té sé nek sza bá lya it – ide ért ve
az el já rás so rán fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér -
té két is –, va la mint a nyil ván tar tás ban sze rep lõk kö te le zõ
to vább kép zés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az zal,
hogy a nyil ván tar tás ba vé te li el já rás elekt ro ni kus úton nem 
foly tat ha tó le.

(18) A (16) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok a ter mé -
sze tes sze mély kö vet ke zõ ada ta it és az aláb bi té nye ket tar -
tal maz zák:

a) név, szü le té si név,
b) any ja neve,
c) szü le té si hely és idõ,
d) lak cím, le ve le zé si cím,
e) te le fon szám, elekt ro ni kus el ér he tõ ség,
f) ha tó sá gi iga zol vány szá ma, a ki adás és ér vé nyes ség

idõ pont ja,
g) a szak ké pe sí tést iga zo ló ok le vél szá ma, a ki ál lí tó in -

téz mény neve, a ki ál lí tás kel te,
h) egyéb szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se, az ezen ké pe -

sí té se ket iga zo ló ok le vél, bi zo nyít vány szá ma, a ki ál lí tó
in téz mény neve, a ki ál lí tás kel te,

i) az ál la mi lag el is mert ide gen nyelv-tu dást iga zo ló
nyelv vizs ga (nyelv vizs gák) tí pu sa, va la mint fo ko za ta.

(19) A (16) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ban sze rep lõ
adó ta nács adói, adó szak ér tõi, il let ve ok le ve les adó szak ér -
tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult sze mély neve, címe,
nyil ván tar tá si szá ma, va la mint hoz zá já ru lá sa ese tén
egyéb, a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada ta nyil vá nos. A
tárgy év ben nyil ván tar tás ba vet tek nyil vá nos ada ta it, il let -
ve a nyil ván tar tás ban sze rep lõ nyil vá nos ada tok ban be kö -
vet ke zett vál to zá so kat az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a 
Pénz ügyi Köz löny ben éven te – a tárgy évet kö ve tõ év már -
ci us 31-ig – köz zé te szi, to váb bá in ter ne tes hon lap ján va la -
mennyi nyil ván tar tás ba vett sze mély nyil vá nos ada ta it
nyil vá nos ság ra hoz za.”

215.  § Az Art. 176.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
176/A.  §-sal egé szül ki:

„176/A.  § (1) A kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá -
sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló,
1990. jú li us 23-án alá írt Egyez mény (Vá lasz tott bí ró sá gi
egyez mény) al kal ma zá sa so rán az e §-ban sza bá lyo zott el té -
ré sek kel e tör vény ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni.

(2) Az ille té kes ha tó ság az adó zó köl csö nös egyez te té si
el já rás irán ti ké rel mé nek be ér ke zé sé tõl szá mí tott egy hó -
na pon be lül ér te sí ti az adó zót, va la mint az ügy ben érin tett
szer zõ dõ ál la mok ille té kes ha tó sá ga it a ké re lem be nyúj tá -
sá ról. Az ille té kes ha tó sá gok ér te sí té sé hez a köl csö nös
egyez te té si el já rás irán ti ké re lem má so la tát is csa tol ni kell.

(3) Ha a köl csö nös egyez te té si el já rás irán ti ké re lem el -
uta sí tá sá nak nincs he lye és a ké re lem egy ol da lú an nem tel -
je sít he tõ, az ille té kes ha tó ság köl csö nös egyez te té si el já -
rást kez de mé nyez az ügy ben érin tett szer zõ dõ ál la mok
ille té kes ha tó sá ga i nak ér te sí té sé vel. Az ér te sí tés ben utal ni
kell a Vá lasz tott bí ró sá gi egyez mény 6. cikk (1) be kez dé sé -
ben, il let ve 7. cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ kez dõ idõ pont já ra, be tar tá sá ra és az ér te sí tés hez mel lé -
kel ni kell a köl csö nös egyez te té si el já rás irán ti ké re lem
má so la tát. Az ille té kes ha tó sá gok ér te sí té sé vel egy ide jû -
leg a ké rel me zõt is ér te sí te ni kell a köl csö nös egyez te té si
el já rás meg in dí tá sá ról.

(4) A Vá lasz tott bí ró sá gi egyez mény 6. cikk (1) be kez -
dé sé ben hi vat ko zott, köl csö nös egyez te té si el já rás irán ti
ké re lem ben meg kell je löl ni a ké rel me zõ és a ké re lem mel
érin tett sze mé lyek azo no sí tó ada ta it (el ne ve zés, szék hely,
adó azo no sí tó szám); az adó ügy tény ál lá sá nak lé nye ges
ele me it (így kü lö nö sen a ké rel me zõ és a ké re lem mel érin -
tett sze mé lyek jog vi szo nyá nak le írá sát, az adó meg ál la pí -
tá si idõ sza kot, a ket tõs adóz ta tást ered mé nye zõ adó ha tó sá -
gi dön tés, in téz ke dés azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat
vagy csa tol ni kell a dön tés, il let ve az in téz ke dés rõl  szóló
irat má so la tát); az adó üggyel kap cso lat ban a ké rel me zõ
vagy a ké re lem mel érin tett sze mé lyek ál tal kez de mé nye -
zett köz igaz ga tá si jog or vos la ti, il let ve pol gá ri pe res el já rá -
sok ada ta it, va la mint a ké re lem elõ ter jesz tésének in do kát.
Ha a ké re lem az e be kez dés ben fog lal ta kat csak rész ben
tar tal maz za, az ille té kes ha tó ság a ké re lem be ér ke zé sé tõl
szá mí tott két hó na pon be lül meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel
hi ány pót lás ra hív ja fel a ké rel me zõt.

(5) A Vá lasz tott bí ró sá gi egyez mény 7. cikk (1) be kez -
dé se sze rint a köl csö nös egyez te tés irán ti ké re lem ab ban az 
idõ pont ban mi nõ sül be nyúj tott nak és a két éves idõ szak
kez dõ nap ja az a nap, ami kor a ké re lem tar tal ma a (4) be -
kez dés ben fog lal tak nak – to váb bi hi ány pót lás ra fel hí vás
nél kül – meg fe lel.

(6) Ha tör vény, vagy tör vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi
szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik, e § ren del ke zé se it
kell meg fele lõen al kal maz ni a Vá lasz tott bí ró sá gi egyez -
mény ré szes ál la ma i val a ket tõs adó zás el ke rü lé se tár gyá -
ban kö tött egyez mé nyek köl csö nös egyez te té si el já rás ról
 szóló cik ke al kal ma zá sa so rán.”

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10821



216.  § (1) Az Art. 178.  §-ának 4. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(178.  § E tör vény és – ha tör vény más ként nem ren del ke -
zik – az adó ról  szóló jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban)

„4. adó tar to zás: az ese dé kes ség kor meg nem fi ze tett
adó és a jo go su lat la nul igény be vett költ ség ve té si tá mo ga -
tás; ha jog sza bály va la mely ked vez mény igény be vé te lét
ah hoz köti, hogy az adó zó nak ne le gyen adó ha tó ság nál
nyil ván tar tott adó tar to zá sa, e fel té tel vizs gá la ta so rán az
adó ha tó ság nál nyil ván tar tott adó tar to zás össze gét csök -
ken te ni kell az ugyan azon adó ha tó ság nál nyil ván tar tott
túl fi ze tés össze gé vel (net tó adó tar to zás),”

(2) Az Art. 178.  §-ának 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„7. ál lan dó la kó hely: az olyan la kó hely, ahol a ma gán -
sze mély tar tós ott la kás ra ren dez ke dett be és tény le ge sen
ott la kik. Nem vál to zik az ál lan dó la kó hely, ha a ma gán -
sze mély ide ig le nes jel leg gel hu za mo sabb ide ig kül föl dön
tar tóz ko dik, kü lö nö sen ta nu lás, mun ka vál la lás, uta zás cél -
já ból,”

(3) Az Art. 178.  §-ának 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„16. jö võ be ni ügy let: az adó fel té te les, il le tõ leg a szo ká -
sos pi a ci ár meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sát köve -
tõen meg kö tött szer zõ dés vagy más jog ügy let. A szo ká sos
pi a ci ár meg ál la pí tá sa irán ti el já rás ban jö võ be ni ügy let nek
mi nõ sül az a szer zõ dés vagy más jog ügy let is, amely(ek)
alap ján a szo ká sos pi a ci ár meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban vagy azt köve tõen fo lya ma tos 
tel je sí tés tör té nik, füg get le nül at tól, hogy a szer zõ dést
vagy egyéb jog ügy le tet a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en 
kö töt ték meg. Fo lya ma tos tel je sí té sû nek az a szer zõ dés
vagy egyéb jog ügy let mi nõ sül, ame lyet leg alább hat hó nap 
idõ tar tam ra kö töt tek meg vagy jött lét re és amely alap ján
két ha von ta leg alább egy szer tel je sí tés tör té nik,”

217.  § Az Art. 1., 2., 3. és 6. szá mú mel lék le tei e tör vény 
10., 11., 12., 13. mel lék le tei sze rint mó do sul nak.

HETEDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT
MEGILLETÕ  EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTÕ

MÓDOSÍTÁSOK

XIV. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény módosítása

218.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -

té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban:
Tbj.) 4.  §-ának n) és o) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„n) Tag ság ra kö te le zett pá lya kez dõ:
1. az a ter mé sze tes sze mély, aki az 1998. jú li us 1-je

és 2005. de cem ber 31-e kö zött ha tá lyos ren del ke -
zé sek ér tel mé ben tag ság ra kö te le zett pá lya kez dõ -
nek mi nõ sült, és

2. a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak -
ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Mpt.) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott sze mély.

o) Ma gánnyug díj pénz tár hoz ön kén tes dön tés sel csat la -
ko zó:

1. a tag ság ra kö te le zett pá lya kez dõ nek nem mi nõ sü -
lõ ter mé sze tes sze mély, aki az 1998. ja nu ár 1-je
és 2005. de cem ber 31-e kö zött ha tá lyos ren del ke -
zé sek ér tel mé ben ön kén tes dön tés sel tag gá vált,
és

2. az Mpt. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott sze mély.”

(2) A Tbj. 4.  §-a a kö vet ke zõ s) pont tal egé szül ki:
(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„s) Mi ni mál bér: a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap elsõ

nap ján ér vé nyes, a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott
mun ka vál la ló ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi alap bér kö te -
le zõ leg ki sebb havi össze ge.”

(3) A Tbj. 4.  § x) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)
„x) Kez dõ me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ: az a sze mély, aki a 

tárgy évet meg elõ zõ év ben nem mi nõ sült me zõ gaz da sá gi
õs ter me lõ nek.”

219.  § (1) A Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény alap ján biz to sí tott)
„d) az ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély,”

(2) A Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény alap ján biz to sí tott)
„i) a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ, ha a reá irány adó nyug -

díj kor ha tá rig hát ra lé võ idõ és a már meg szer zett szol gá la ti
idõ együt te sen leg alább 20 év, ki vé ve

1. az õs ter me lõi te vé keny sé get kö zös iga zol vány
alap ján foly ta tó kis ko rú sze mélyt és a gaz dál ko dó 
csa lád kis ko rú tag ját,

2. az egyéb jog cí men – ide nem ért ve a g) pont és a
(2) be kez dés sze rint – biz to sí tot tat,

3. a sa ját jogú nyug dí jast és az öz ve gyi nyug díj ban
ré sze sü lõ sze mélyt, aki a reá irány adó öreg sé gi
nyug díj kor ha tárt be töl töt te.”

220.  § A Tbj. 7.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül 
ki:
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„(2) Ha a jö ve de lem jut ta tá sá ra egy má sik fog lal koz ta -
tó nál (mun kál ta tó nál) fenn ál ló jog vi szony ra te kin tet tel ke -
rül sor, e jö ve de lem mel össze füg gés ben a biz to sí tás idõ tar -
ta ma ként a jö ve de lem ki fi ze té sé nek (jut ta tá sá nak) nap ját
kell figye lembe ven ni.”

221.  § A Tbj. 11.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A biz to sí tás nem ter jed ki:)
„a) kül föl di ál lam Ma gyar or szág ra akk re di tált dip lo má -

ci ai és kon zu li kép vi se le te sze mély ze té nek kül föl di ál lam -
pol gár sá gú tag já ra (a továb biak ban: kép vi se let tag ja), a
kül föl di ál lam pol gár sá gú ház tar tá si al kal ma zott ra, aki ki -
zá ró lag a kép vi se let tag já nak al kal ma zá sá ban áll, a kép vi -
se let tag já val kö zös ház tar tás ban élõ kül föl di ál lam pol gár -
sá gú csa lád tag ra (há zas társ, gyer mek), fel té ve hogy az al -
kal ma zott ra, il let ve a csa lád tag ra ki ter jed a kül dõ ál lam
vagy más ál lam tár sa da lom biz to sí tá si rend sze re, to váb bá a 
nem zet kö zi szer ve zet nem zet kö zi szer zõ dés alap ján men -
tes sé get él ve zõ tiszt vi se lõ jé re (al kal ma zott já ra) és vele kö -
zös ház tar tás ban élõ csa lád tag já ra (há zas társ, gyer mek),
fel té ve hogy ki ter jed rá juk a nem zet kö zi szer ve zet szo ci á -
lis biz ton sá gi rend sze re;”

222.  § (1) A Tbj. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult – az e tör vény
sze rint biz to sí tott, il le tõ leg a 13.  § sze rint egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sult sze mé lye ken túl – az, aki)

„c) me zõ gaz da sá gi já ra dék ban (öreg sé gi, mun ka kép te -
len sé gi, öz ve gyi já ra dék ban, nö velt össze gû öreg sé gi,
mun ka kép te len sé gi, öz ve gyi já ra dék ban), át me ne ti já ra -
dék ban, rend sze res szo ci á lis já ra dék ban, egész ség ká ro so -
dá si já ra dék ban, fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban, rok kant sá -
gi já ra dék ban, há zas tár si pót lék ban, há zas tár si jö ve de lem -
pót lék ban,”
(ré sze sül)

(2) A Tbj. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult – az e tör vény
sze rint biz to sí tott, il le tõ leg a 13.  § sze rint egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sult sze mé lye ken túl – az, aki)

„g) Ma gyar or szá gon nyil ván tar tás ba vett egy ház tól, fe -
le ke zet tõl nyug díj ban, a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala -
pít vány tól öreg sé gi nyug díj ban vagy rend sze res rok kant -
sá gi se gély ben,”
(ré sze sül)

(3) A Tbj. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek i) és j) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult – az e tör vény
sze rint biz to sí tott, il le tõ leg a 13.  § sze rint egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sult sze mé lye ken túl – az, aki)

„i) a köz ok ta tás ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó kö -
zép fo kú ne ve lé si-ok ta tá si vagy a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör -
vény ha tá lya alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz mény ben nap -

pa li rend sze rû ok ta tás ke re té ben ta nul má nyo kat foly ta tó
nagy ko rú ma gyar ál lam pol gár, va la mint az a kül föl di ál -
lam pol gár, aki nem zet kö zi szer zõ dés vagy az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ado má nyo zott ösz tön díj alap ján lé te sí -
tett ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ban áll,

j) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû, il let ve egész ség ká -
ro so dást szen ve dett és mun ka ké pes ség-vál to zá sá nak mér -
té ke az 50 szá za lé kot, il let ve egész ség ká ro so dá sá nak mér -
té ke a 40 szá za lé kot el éri, és az ille té kes ha tó ság erre vo -
nat ko zó iga zo lá sá val ren del ke zik,”

223.  § A Tbj. a 16.  § után a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal egé -
szül ki:

„16/A.  § A 16.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban em lí tett
ta nu ló és hall ga tó a ta nu lói jog vi szony, il le tõ leg a hall ga -
tói jog vi szony kez de té tõl a di ák iga zol vány ra való jo go -
sult ság meg szû né sé ig jo go sult egész ség ügyi szol gál ta tás -
ra, ide ért ve a ta nu lói, hall ga tói jog vi szony szü ne te lé sé nek
idõ tar ta mát is.”

224.  § A Tbj. 19.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A fog lal koz ta tó és a biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó
ál tal fi ze ten dõ tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék mér té ke
29 szá za lék, eb bõl a nyug díj-biz to sí tá si já ru lék 24 szá za -
lék, az egész ség biz to sí tá si já ru lék 5 szá za lék, amely bõl a
ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék 4,5 szá za lék, a
pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék 0,5 szá za lék.

(2) A biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ nyug díj já ru lék mér té ke
a) ki zá ró lag a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj ha tá lya alá 

tar to zó biz to sí tott ese té ben 9,5 szá za lék,
b) ma gánnyug díj pénz tár tag ja ese té ben 1,5 szá za lék.
A sa ját jogú nyug dí jas fog lal koz ta tott, va la mint a ki egé -

szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni és tár sas vál lal ko zó
ma gán-nyug díj pénz tá ri tag sá ga ese tén is 9,5 szá za lék
nyug díj já ru lé kot fi zet.

(3) A biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ egész ség biz to sí tá si já ru -
lék mér té ke 6 szá za lék, amely bõl a ter mé szet be ni egész -
ség biz to sí tá si já ru lék mér té ke 4 szá za lék, a pénz be li
egész ség biz to sí tá si já ru lék mér té ke 2 szá za lék.

(4) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko -
zó, a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko zó
után a tár sas vál lal ko zás, va la mint a 39.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott sze mély ál tal fi ze ten dõ egész ség ügyi
szol gál ta tá si já ru lék havi össze ge 4350 fo rint (napi össze -
ge 145 fo rint).”

225.  § A Tbj. 20/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fog lal koz ta tó a Tny. tv. sze rint kor ked vez mény re 
jo go sí tó mun ka kör ben fog lal koz ta tott után a tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lék alap já nak ala pul vé te lé vel – a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lé kon fe lül – kor ked vez mény-biz to sí tá -
si já ru lé kot fi zet, ki vé ve, ha e kö te le zett sé ge alól kü lön
jog sza bály sze rint men te sí tet ték.”
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226.  § (1) A Tbj. 21.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül
ki:

[Nem ké pe zi a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, a nyug díj -
já ru lék (tag díj) és az egész ség biz to sí tá si já ru lék alap ját:]

„c) a jö ve del met pót ló kár té rí tés (ke re set pót ló já ra -
dék),”

(2) A Tbj. 21.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[Nem ké pe zi a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, a nyug díj -

já ru lék (tag díj) és az egész ség biz to sí tá si já ru lék alap ját:]
„e) a ké se del mes tel je sí tés hez kap cso ló dó ka mat,”

227.  § (1) A Tbj. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fog lal koz ta tott a 19.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) és a 19.  § (3) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott egész ség biz to sí tá si já ru lé kot fi zet. A nyug -
díj já ru lék (tag díj) és az egész ség biz to sí tá si já ru lék alap ja
azo nos a 20.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár sa -
da lom biz to sí tá si já ru lék alap já val. A fog lal koz ta tott nem
fi zet]

„b) egész ség biz to sí tá si já ru lé kot a ju bi le u mi ju ta lom, a
vég ki elé gí tés, az új ra kez dé si tá mo ga tás, a sza bad ság meg -
vál tás jog cí men ki fi ze tett jut ta tás, a ha tá ro zott idõ tar ta mú
jog vi szony meg szün te té se ese tén a Mun ka Tör vény köny -
ve 88.  §-ának (2) be kez dé se és a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 27.  §-ának (2) be -
kez dé se alap ján ki fi ze tett összeg után, pénz be li egész ség -
biz to sí tá si já ru lé kot a kü lön jog sza bály sze rin ti pré mi um -
évek prog ram, il le tõ leg a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo -
mány ke re té ben járó jut ta tás után.”

(2) A Tbj. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A já ru lék fi ze té si fel sõ ha tárt éven te ja nu ár 1-jé tõl
de cem ber 31-éig kell szá mí ta ni. Ha a biz to sí tá si kö te le -
zett ség gel járó jog vi szony nem áll fenn a tel jes nap tá ri év -
ben, ak kor a já ru lék fi ze té si fel sõ ha tárt a jog vi szony idõ -
tar ta má val ará nyo san kell meg ál la pí ta ni. A já ru lék fi ze té si
fel sõ ha tár szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni to -
váb bá azt az idõ tar ta mot, amely re a fog lal koz ta tott nak já -
ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del me nem volt, így kü lö nö sen, ha
táp pénz ben, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben, gyer mek -
gon do zá si díj ban, gyer mek gon do zá si se gély ben, bal ese ti
táp pénz ben ré sze sült, va la mint a fi ze tés, dí ja zás nél kü li
idõ sza kot. A meg ál la pí tott já ru lék fi ze té si fel sõ ha tárt idõ -
köz ben csök ken te ni kell az em lí tett idõ sza kok nap tá ri nap -
ja i nak szá ma és a napi já ru lék fi ze té si fel sõ ha tár szorza -
tával.”

228.  § A Tbj. 26.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A köz pon ti költ ség ve tés a 16.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott – fog lal koz ta tott nak vagy ki -
egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó nak nem mi nõ sü lõ – sze -
mé lyek, a gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sü lõk, va la mint
a 16.  § (1) be kez dé sé nek c)–f), h)–o), s) és t) pont ja i ban

meg ha tá ro zott sze mé lyek után ha von ta 4350 fo rint egész -
ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot fi zet.”

229.  § A Tbj. 27.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A tár sas vál lal ko zás a Tny. tv. sze rint kor ked vez -
mény re jo go sí tó mun ka kör ben fog lal koz ta tott biz to sí tott
tár sas vál lal ko zó után a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék alap -
já nak ala pul vé te lé vel – a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kon
fe lül – kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lé kot fi zet, ki vé ve,
ha e kö te le zett sé ge alól kü lön jog sza bály sze rint men te sí -
tet ték.”

230.  § A Tbj. 29.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A Tny. tv. sze rint kor ked vez mény re jo go sí tó mun -
ka kör ben vál lal ko zói te vé keny sé get vég zõ biz to sí tott
egyé ni vál lal ko zó a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék alap já -
nak ala pul vé te lé vel – a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kon fe -
lül – kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lé kot fi zet, ki vé ve, ha
e kö te le zett sé ge alól kü lön jog sza bály sze rint men te sí tet -
ték.”

231.  § A Tbj. 29/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en a 31.  § (4) be kez dé sé ben 
em lí tett eva adó zó egyé ni vál lal ko zó a mun ka vi szo nya, il -
le tõ leg a ta nu lói, hall ga tói jog vi szo nya meg szû né sét kö ve -
tõ tárgy évi idõ szak ra is vá laszt hat ja a ma ga sabb já ru lék -
alap utá ni já ru lék fi ze tést.”

232.  § (1) A Tbj. 30/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az a me zõ gaz da sá gi õs -
ter me lõ, aki nek az e te vé keny sé gé bõl szár ma zó, tárgy évet
meg elõ zõ év ben el ért be vé te le nem ha lad ja meg a hét mil -
lió fo rin tot, az õs ter me lõi te vé keny ség bõl szár ma zó,
tárgy évet meg elõ zõ évi be vé te lé nek 20 szá za lé ka után a
19.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû ter mé szet -
be ni egész ség biz to sí tá si já ru lé kot és – a nyug díj-biz to sí tá -
si já ru lé kot is ma gá ban fog la ló – 9,5 szá za lék nyug díj já ru -
lé kot fi zet. Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ma gánnyug díj -
pénz tár tag ja, ak kor 2,3 szá za lék tag dí jat és 7,2 szá za lék
nyug díj já ru lé kot fi zet. A hét mil lió fo rin tos be vé te li
összeg ha tár szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni a
jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé se alap -
ján fo lyó sí tott, egyéb ként be vé tel nek szá mí tó tá mo ga tást.”

(2) A Tbj. 30/A.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ a ma ga sabb já ru lék alap
vá lasz tá sá ról a tárgy év elsõ ne gyed évé re vo nat ko zó já ru -
lék be val lá sá ban nyi lat ko zik az ál la mi adó ha tó ság nak.”

233.  § (1) A Tbj. 31.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(2) A nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) a biz to sí tá si kö te le -
zett ség gel járó jog vi szo nyok ban és a 26.  § (1) be kez dé sé -
ben em lí tett el lá tá sok után együt te sen leg fel jebb a já ru lék -
fi ze té si fel sõ ha tá rig kell meg fi zet ni. A nyug díj já ru lé kot
(tag dí jat) a nap tá ri év fo lya mán ad dig kell le von ni, amíg a
biz to sí tott nem nyi lat ko zik ar ról, hogy a nyug díj já ru lé kot
(tag dí jat) a já ru lék fi ze té si fel sõ ha tá rig meg fi zet te. Nyug -
díj já ru lék-túl fi ze tés ese tén a fog lal koz ta tó a túl fi ze tés iga -
zo lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les a já ru lé kot vissza fi -
zet ni a biz to sí tott nak.”

(2) A Tbj. 31.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) A tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, az egész ség biz to -
sí tá si já ru lék és a nyug díj já ru lék (tag díj) alap ja a tény le ge -
sen el ért já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem, eva adó zó egyé -
ni vál lal ko zó ese té ben az Eva tv.-ben meg ha tá ro zott adó -
alap 4 szá za lé ka, áta lány adó zó egyé ni vál lal ko zó ese té ben
az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de lem, ha

a) az – áta lány adó zó nak nem mi nõ sü lõ – egyé ni vál lal -
ko zó, a tár sas vál lal ko zó leg alább heti 36 órás fog lal koz ta -
tás sal járó mun ka vi szony ban is áll, vagy

b) az egyé ni vál lal ko zó, a tár sas vál lal ko zó kö zép-
vagy fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény ben nap pa li rend sze rû
ok ta tás ke re té ben foly tat ta nul má nyo kat.

A heti 36 órás fog lal koz ta tás meg ál la pí tá sá nál az egy -
ide jû leg fenn ál ló mun ka vi szo nyok ban elõ írt mun ka idõt
össze kell szá mí ta ni.”

234.  § A Tbj. 36.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko -
zó a nyug díj já ru lé kot leg fel jebb a já ru lék fi ze té si fel sõ ha -
tá rig fi ze ti meg.”

235.  § A Tbj. 37.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal -
ko zó a nyug díj já ru lé kot leg fel jebb a já ru lék fi ze té si fel sõ
ha tá rig fi ze ti meg.”

236.  § A Tbj. 39.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az a bel föl di sze mély, aki nem biz to sí tott és egész -
ség ügyi szol gál ta tás ra a 16.  § (1) be kez dé sé nek a)–p) és
s)–t) pont ja, va la mint a 13.  § sze rint sem jo go sult, kö te les a 
19.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi szol -
gál ta tá si já ru lé kot fi zet ni.”

237.  § A Tbj. az V. fe je ze tet meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
39/A.  §-sal egé szül ki:

„39/A.  § (1) A 39.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott já -
ru lék fi ze té si kö te le zett ség az egész ség ügyi szol gál ta tás ra
való jo go sult ság meg szû né sét kö ve tõ nap tól a biz to sí tá si
kö te le zett ség gel járó jog vi szony elsõ nap já ig, il le tõ leg a
16.  § (1) be kez dé sé nek a)–p) és s)–t) pont já ban meg ha tá -

ro zott jo go sult sá gi fel té te lek be kö vet ke zé sé nek nap já ig áll 
fenn.

(2) Ha a biz to sí tá si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá ra utó lag 
ke rül sor, a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak idõ tar ta -
ma alatt a 39.  § alap ján meg fi ze tett já ru lé kot a fog lal koz ta -
tó ál tal ki ál lí tott iga zo lás be nyúj tá sa mel lett vissza le het
igé nyel ni az ál la mi adó ha tó ság tól.”

238.  § A Tbj. 43.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[A 42.  § (1) be kez dés alap ján nyil ván tar tás ba vett ada -
tok ból]

„h) a köz tar to zás be haj tá sá ra tör vény ál tal fel ha tal ma -
zott szer vek e te vé keny sé gük el lá tá sa cél já ból az a)–d) és
f) pont ban fog lal tak”
(sze rin ti ada tok igény lé sé re jo go sul tak.)

239.  § A Tbj. 44.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A fog lal koz ta tó és az egész ség ügyi szol gál ta tás ra
jo go sul tak nyil ván tar tá sá ba való be je len tés re kö te le zett
más sze mély vagy szerv leg ké sõbb a be je len tést kö ve tõ
na pon, il let ve a biz to sí tott vagy egyéb jog cí men egész ség -
ügyi szol gál ta tás ra jo go sult sze mély ké ré sé re há rom mun -
ka na pon be lül kö te les a be je len tés rõl iga zo lást ki ad ni a
biz to sí tott, il let ve az egyéb jog cí men egész ség ügyi szol -
gál ta tás ra jo go sult sze mély ré szé re, mely tar tal maz za a be -
je len tés ben kö zölt ada to kat és a be je len tés tel je sí té sé nek
idõ pont ját.”

240.  § A Tbj. a 44.  § után a kö vet ke zõ 44/A–44/C.  §-ok -
kal egé szül ki:

„44/A.  § (1) A kincs tár a 42.  § (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban meg ha tá ro zott sze mé lyi ada tok és a TAJ-szám meg -
je lö lé sé vel be je len tést tesz az egész ség biz to sí tá si szerv ré -
szé re a gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si tá -
mo ga tás ban, fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze -
mé lyek rõl az el lá tást meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sét és az el lá tás meg szû né sét kö ve tõ 10 na pon be lül.
Az ada tok át adá sá nak mód já ról a kincs tár és az egész ség -
biz to sí tá si szerv meg ál la po dást köt.

(2) Az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a
42.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mé -
lyi ada tok és a TAJ-szám meg je lö lé sé vel be je len tést tesz
az egész ség biz to sí tá si szerv nek a rend sze res szo ci á lis se -
gély ben, az ápo lá si díj ban, az idõs ko rú ak já ra dé ká ban és a
ha di gon do zot ti pénz el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek rõl az
el lá tást meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét és az
el lá tás meg szû né sét kö ve tõ 10 na pon be lül. Ha a rend sze -
res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sa szü ne tel, er rõl a szü ne te lés
kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját kö ve tõ 10 na pon be lül kell a
be je len tést tel je sí te ni. Az ille té kes te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ je be je len tést tesz ar ról a sze mély rõl is, aki nek a
szo ci á lis rá szo rult sá gát a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis 
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 54.  §-a alap ján
meg ál la pí tot ta. A be je len tést a szo ci á lis rá szo rult ság meg -
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ál la pí tá sá ról  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
10 na pon be lül kell az egész ség biz to sí tá si szerv ré szé re
tel je sí te ni. A be je len tés nek tar tal maz nia kell azt is, hogy a
jo go sult sá got mi lyen idõ tar tam ra ál la pí tot ták meg.

(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tás ra való jo go sult ság
kez de té re és meg szû né sé re vo nat ko zó be je len tést

a) az egy há zi, fe le ke ze ti nyug díj ban ré sze sü lõk ese tén
az egy há zi, fe le ke ze ti nyug dí jat fo lyó sí tó szerv,

b) a bá nyá sza ti ke re set ki egé szí tés ben ré sze sü lõk ese -
tén a ke re set ki egé szí tést fo lyó sí tó szerv,

c) a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány tól öreg -
sé gi nyug díj ban, il let ve rend sze res rok kant sá gi se gély ben
ré sze sü lõk ese té ben a köz ala pít vány,

d) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó bent la ká sos in téz -
mény ben el he lye zet tek ese tén – az a) pont ban és a (3) be -
kez dés ben em lí tett sze mé lyek ki vé te lé vel – az in téz mény
ve ze tõ je,

e) a 16.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban em lí tett ta nu -
lók, hall ga tók ese tén a kö zép fo kú ne ve lé si-ok ta tá si, il le tõ -
leg fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je,

f) fog va tar tot tak ese tén a fog va tar tást fo ga na to sí tó
szerv
a jo go sult ság kez de tét és meg szû né sét kö ve tõ 10 na pon
be lül kö te les tel je sí te ni az egész ség biz to sí tá si szerv nek.

(4) A nyug díj-biz to sí tá si el lá tás ban (ide ért ve a sa ját
jogú és a hoz zá tar to zói nyug el lá tás ban ré szes ülõ ket), re -
ha bi li tá ci ós já ra dék ban, kor en ged mé nyes nyug díj ban, me -
zõ gaz da sá gi já ra dék ban (öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi,
öz ve gyi já ra dék ban, nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép -
te len sé gi, öz ve gyi já ra dék ban), át me ne ti já ra dék ban, rend -
sze res szo ci á lis já ra dék ban, bá nyá sza ti dol go zók egész -
ség ká ro so dá si já ra dé ká ban, bá nyá sza ti ke re set ki egé szí tés -
ben, rok kant sá gi já ra dék ban, bal ese ti já ra dék ban, pol gár -
mes te rek köz szol gá la ti já ra dé ká ban, há zas tár si pót lék ban,
há zas tár si jö ve de lem pót lék ban ré sze sü lõ sze mé lyek rõl,
to váb bá nem ze ti gon do zá si díj ban, pót lék ban ré sze sü lõk
ese tén, a ha di gon do zot ti pénz el lá tás fo lyó sí tá sá nak be -
szün te té se ese tén a nyug díj fo lyó sí tó szerv leg ké sõbb az el -
lá tás fo lyó sí tá sá nak meg kez dé sét, il let ve meg szün te té sét
kö ve tõ na pon be je len tést tesz az egész ség biz to sí tá si szerv -
nek. A nyug díj fo lyó sí tó szerv be je len té si kö te le zett sé gé -
nek tel je sí té sé re a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe -
le lõs nyug díj biz to sí tá si szerv meg ál la po dást köt az egész -
ség biz to sí tá si szerv vel.

(5) A 16.  § (1) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott 
sze mély az egész ség ügyi szol gál ta tá sá nak biz to sí tá sá ra
be je len tést tesz az egész ség biz to sí tá si szerv nek, ez zel egy -
ide jû leg az or vos szak ér tõi szerv szak vé le mé nyé vel iga zol -
ja, hogy mun ka ké pes sé ge csök ke né sé nek mér té ke az
50 szá za lé kot, il let ve az egész ség ká ro so dá sá nak mér té ke a 
40 szá za lé kot el éri.

(6) A 16.  § (1) be kez dé sé nek k) és s) pont já ban em lí tett
sze mély az egész ség ügyi szol gál ta tá sá nak biz to sí tá sá ra
be je len tést tesz az egész ség biz to sí tá si szerv nek, ez zel egy -
ide jû leg nyi lat ko zik ar ról, hogy a havi jö ve del me nem éri
el a mi ni mál bér 30 szá za lé kát.

(7) Az egész ség biz to sí tá si szerv az (1)–(4) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott be je len tés re kö te le zet tet és a 44.  § (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott iga zo lás ki ál lí tá sá ra kö te le zet -
tet a be je len tés, il let ve az iga zo lás ki ál lí tá sá nak el mu lasz -
tá sa, hi bás vagy ké se del mes tel je sí té se  miatt 100 ezer fo -
rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság gal sújt hat ja. A mu lasz tá si
bír ság ki sza bá sá nál az egész ség biz to sí tá si szerv mér le ge li
az eset összes kö rül mé nyét, a kö te le zett jog el le nes ma ga -
tar tá sá nak vagy mu lasz tá sá nak sú lyát és gya ko ri sá gát,
mely nek alap ján a mu lasz tás sú lyá hoz iga zo dó bír sá got
szab ki, vagy a bír ság ki sza bá sát mel lõ zi.

44/B.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv az egész ség -
ügyi szol gál ta tást igény be vevõ, de az egész ség ügyi szol -
gál ta tás ra jo go sul tak nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ sze -
mé lyek rõl a be je len té si- és já ru lék fi ze té si kö te le zett ség
tel je sí té sé nek el len õr zé se cél já ból – kü lön meg ál la po dás -
ban fog lal tak sze rint – ha von ta ada tot szol gál tat az ál la mi
adó ha tó ság nak.

(2) Az egész ség biz to sí tá si szerv az egész ség ügyi szol -
gál ta tás ra jo go sul tak nyil ván tar tá sá ban biz to sí tott ként
vagy egyéb jog cí men egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go -
sult ként nem sze rep lõ sze mé lyek rõl a be je len té si- és já ru -
lék fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek el len õr zé se cél já -
ból – kü lön meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint – ada tot
szol gál tat hat az ál la mi adó ha tó ság nak.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál -
ta tás ki ter jed het az Art. 20.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ter mé sze tes azo no sí tó ada tok ra.

(4) Az ál la mi adó ha tó ság a (1)–(2) be kez dés ben, va la -
mint a 44/C.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol -
gál ta tás alap ján el len õr zi a be je len té si- és já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sét.

44/C.  § (1) Ha az egész ség ügyi szol gál ta tó nak az Eb. tv. 
ren del ke zé sei sze rin ti el len õr zé se so rán meg ál la pí tást
nyer, hogy az el lá tást igény be vevõ sze mély nem sze re pel
az egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sul tak nyil ván tar tá sá -
ban, ak kor a jo go sult sá gá nak tisz tá zá sa ér de ké ben az érin -
tett sze mély ha tó sá gi el já rást kez de mé nyez het az egész -
ség biz to sí tá si szerv nél.

(2) Az egész ség biz to sí tá si szerv az egész ség ügyi szol -
gál ta tás ra jo go sul tak nyil ván tar tá sá ban az érin tett sze -
mélyt – a biz to sí tot ti, il let ve az egyéb jog cí men egész ség -
ügyi szol gál ta tás ra jo go sí tó jog vi szony fenn ál lá sá nak tisz -
tá zá sá ig – az egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult ként sze -
re pel te ti, ha az érin tett sze mély ok irat tal va ló szí nû sí ti a
jog vi szony fenn ál lá sát.

(3) Az egész ség biz to sí tá si szerv a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott be jegy zést köve tõen – az ok irat má so la tá nak
meg kül dé sé vel együtt – a be je len té si- és já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sé nek el len õr zé se cél já ból a 44/B.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kat ha la dék ta la nul
to váb bít ja az ál la mi adó ha tó ság nak.”

241.  § A Tbj. 45.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(4) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer be tör tént
vissza lé pés, va la mint az Mpt. 24.  §-ának (8) be kez dé se és
az Mpt. 29.  §-a (9) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti át uta lás 
ese tén a ma gánnyug díj pénz tár a pénz tár tag egyé ni szám -
lán nyil ván tar tott, tag díj-ki egé szí tés sel csök ken tett kö ve -
te lé sét

a) ha a pénz tár el szá mo ló egy ség re épü lõ nyil ván tar tást
nem ve zet, a tag sá gi jog vi szony meg szû né se nap ját ma gá -
ban fog la ló ne gyed év utol só nap ján (for du ló nap) fenn ál ló
ér ték ben, a for du ló na pot kö ve tõ 50 na pon, vagy ha ez nem
le het sé ges, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ér te sí té sét 
kö ve tõ 18 mun ka na pon be lül,

b) ha a pénz tár el szá mo ló egy ség re épü lõ nyil ván tar tást
ve zet, a tag sá gi jog vi szony meg szû né se nap ján fenn ál ló
ér ték ben a meg szû nés nap ját kö ve tõ 18 mun ka na pon, vagy 
ha ez nem le het sé ges, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv
ér te sí té sét kö ve tõ 18 mun ka na pon be lül
utal ja át a Nyug díj biz to sí tá si Alap ré szé re. Az át uta lás nál
hi vat koz ni kell a pénz tár tag sze mé lyi ada ta i ra és taj-szá -
má ra, ez zel egy ide jû leg az át uta lás meg tör tén té rõl és az át -
utalt összeg rõl tá jé koz tat ni kell a fog lal koz ta tót, a volt
pénz tár ta got és a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet. A
Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ össze gen fe lül az
egyé ni szám lán ma ra dó, a pénz tár tag kö ve te lé sét ké pe zõ
össze get a pénz tár az a)–b) pon tok ban fog lalt ha tár idõ ig a
tag, il let ve a ked vez mé nye zett ren del ke zé se sze rint vissza -
fi ze ti vagy ön kén tes nyug díj pénz tár ba utal ja át.”

242.  § A Tbj. 50.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ ren -
del ke zés sel egé szül ki:

„A meg ál la pí tott já ru lé kot (tag dí jat) csök ken te ni kell
az zal az összeg gel, ame lyet a fog lal koz ta tó az adott jog vi -
szonnyal össze füg gés ben a tárgy év re vo nat ko zó túl fi ze -
tés – ide ért ve a ma gán-nyug díj pénz tá ri tag ság gal össze -
füg gõ túl fi ze tést is –  miatt fi ze tett vissza a biz to sí tott nak.
Ha a tárgy ha vi tag díj-kö te le zett ség nem nyújt fe de ze tet a
túl fi ze tés ren de zé sé re, ak kor a tárgy ha vi kö te le zett sé get
meg ha la dó tag díj túl fi ze tés össze gét az ál la mi adó ha tó ság
adat szol gál ta tá sa alap ján a pénz tár vissza fi ze ti.”

243.  § A Tbj. 56/A.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti ren del ke zés je lö lé se (1) be kez dés -
re vál to zik:

„(2) Ha a biz to sí tott fog lal koz ta tá sá ra ki ren de lés alap -
ján ke rül sor, és a mun kál ta tók meg ál la po dá sa alap ján a
mun ka vál la ló mun ka bé rét és az ez zel járó köz ter he ket az a
mun kál ta tó fi ze ti, amely hez a mun ka vál la lót ki ren del ték,
ak kor a be je len té si-, nyil ván tar tá si kö te le zett ség, to váb bá
a já ru lék meg ál la pí tá sá nak, be val lá sá nak és meg fi ze té sé -
nek kö te le zett sé ge azt a mun kál ta tót ter he li, amely hez a
mun ka vál la lót ki ren del ték.”

244.  § A Tbj. 58.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

(A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za)

„j) a 26.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ked vez mé -
nye zet ti kör éven kén ti tá jé koz ta tá sá nak rész le tes sza bá -
lya it, va la mint a köz pon ti költ ség ve tés ál tal tel je sí ten dõ já -
ru lék fi ze tés össze ge ki szá mí tá sá nak mód sze rét.”

XV. Fejezet

Az egészségügyi hozzájárulásról  szóló
1998. évi LXVI. tör vény módosítása

245.  § Az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi
LXVI. tör vény (a továb biak ban: Eho.) 7.  §-a (1) be kez dé -
sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem kell meg fi zet ni a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru -
lást)

„e) a START-kár tyá val, a START PLUSZ és START
EXTRA kár tyá val ren del ke zõ sze mély kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rin ti ked vez mé nyes fog lal koz ta tá sá -
nak idõ tar ta ma alatt,”

246.  § Az (1) Eho. 11.  §-ának (11) be kez dé se a kö vet ke -
zõ c) pont tal egé szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban nem mi nõ sül ki fi ze tõ nek)
„c) az ön kén tes egész ség pénzt ár és az ön kén tes ön se gé -

lye zõ pénz tár a jo go su lat la nul igény be vett pénz tá ri szol -
gál ta tás ese tén.”

(2) Az Eho. 11.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) E tör vény al kal ma zá sá ban ki fi ze tõ nek mi nõ sül a tár -
sas vál lal ko zás ak kor is, ha a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta -
tó tár sas vál lal ko zó nak nem fi zet (jut tat) jö ve del met.”

247.  § Az Eho. 11/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ma gán sze mély az egész ség ügyi hoz zá já ru lást
a fi ze té si kö te le zett sé gét meg ha la dó an fi zet te meg vagy a
ki fi ze tõ több egész ség ügyi hoz zá já ru lást vont le, a ma gán -
sze mély a túl fi ze tést az adó év re be nyúj tott be val lá sá ban
vissza igé nyel he ti.”

NYOLCADIK RÉSZ

AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ
PÉNZTÁRAKAT

ÉS A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK

XVI. Fejezet

Az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény mó do sí tá sa

248.  § (1) Az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak -
ról  szóló 1993. évi XCVI. tör vény (a továb biak ban: Öpt.)
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2.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„d) ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ka: az ön kén tes köl -
csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si te vé -
keny sé gé rõl  szóló jog sza bály ban fel so rolt esz köz cso por -
tok ba tar to zó esz kö zök ese té ben az üz le ti év mér leg-for du -
ló nap já ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra meg ha tá ro zott 
fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és könyv
sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gé ben kép zett cél -
tar ta lék. Az ér té ke lé si kü lön bö zet az adott esz köz cso por -
to kon be lül el kü lö ní tet ten, a for rá sok kö zött a mû kö dé si, a
fe de ze ti (vá laszt ha tó be fek te té si port fó li ót biz to sí tó rend -
szert mû köd te tõ pénz tá rak ese tén vá laszt ha tó be fek te té si
port fó li ón ként), il let ve a lik vi di tá si cél tar ta lé kon be lül ér -
té ke lé si kü lön bö zet bõl kép zett cél tar ta lék ként je le nik
meg,”

(2) Az Öpt. 2.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ f)–i)
pont tal egé szül ki:

„f) in gat lan fej lesz tés: min den épü let és mû tárgy
(a továb biak ban együtt: épít mény) épí té si, sze re lé si mun -
ká i val, el sõd le ge sen az épít mény lét re ho zá sá val, át épí té -
sé vel, fel újí tá sá val kap cso la tos ter ve zõ, elõ ké szí tõ és ki vi -
te le zõ mun ká la tok összes sé ge;

g) in gat lan ke ze lés: a pénz tár ral kö tött szer zõ dés sze rint 
az in gat lan nal  való gaz dál ko dás és az in gat lan hasz no sí tás,
az eset le ges be fek te tés kér dé se i ben ja vas la tok ki dol go zá -
sa, to váb bá az üze mel te té si és a kar ban tar tá si fel ada tok el -
lá tá sa, a ter ve zett fel újí tá sok irá nyí tá sa és el len õr zé se, va -
la mint az in gat lan fenn tar tá sá ra vo nat ko zó terv aján lat el -
ké szí té se;

h) in gat lan üze mel te tés: az in gat lan napi mû kö dé sé vel
és mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa;

i) el szá mo ló egy ség: a ta gok fel hal mo zá si idõ szak ban
fenn ál ló kö ve te lé sé nek, va la mint a füg gõ té te lek nek a ki -
mu ta tá sá ra, nyil ván tar tá sá ra szol gá ló, napi ár fo lyam mal
ren del ke zõ egy ség.”

(3) Az Öpt. 2.  §-a (6) be kez dé sé nek c)–d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a 2.  § (6) be -
kez dés ki egé szül a kö vet ke zõ e)–h) pon tok kal:

„c) egész ség ügyi szol gál ta tás: az egész ség ügy rõl  szóló
1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.) 3.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tás;

d) egész ség ügyi ha tó ság: az Eütv. 3.  § h) pont já ban
meg ha tá ro zott ha tó ság;

e) egész ség ügyi szol gál ta tó: az Eütv. 3.  § f) pont já ban
meg ha tá ro zott szol gál ta tók;

f) mi nõ sé gi ta nú sít vá nyok ki adá sá ra jo go sult in téz -
mény: az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rin ti ki je lölt szer ve zet;

g) gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak tá mo -
ga tá sa:

1. az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for -
ga lom ba ho za ta lá ról  szóló jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott, ha tó ság ál tal en ge dé lye zett, la kos ság
szá má ra köz vet le nül for gal ma zott hu mán gyógy -

sze rek (be le ért ve a ho me o pá ti ás gyógy sze re ket és 
az im mu no ló gi ai ké szít mé nye ket is) árá nak tá mo -
ga tá sa;

2. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren -
de lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott egye di gyógy szer be szer zés ke re té ben
al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek és immunoló -
giai ké szít mé nyek árá nak tá mo ga tá sa;

3. or vo si vé nyen ren delt egye di össze té te lû (ma -
giszt rá lis) gyógy szer ké szít mé nyek árá nak tá mo -
ga tá sa;

4. a ha tá lyos Ma gyar Gyógy szer könyv ben és a ha tá -
lyos For mu lae Nor ma les ben meg ha tá ro zott, köz -
vet len la kos sá gi fel hasz ná lás ra al kal mas gyógy -
szer anya gok árá nak tá mo ga tá sa;

5. az anya tej-he lyet te sí tõ és anya tej-ki egé szí tõ táp -
sze rek rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott táp -
sze rek meg vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa;

6. a spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek rõl
 szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott táp sze rek
meg vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa;

7. tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il -
let ve köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök -
rõl, a tá mo ga tás össze gé rõl és mér té ké rõl  szóló
jog sza bály ban meg ha tá ro zott gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök meg vá sár lá sá nak, köl csön zé sé nek tá -
mo ga tá sa, a tár sa da lom biz to sí tás ál tal nem fi nan -
szí ro zott rész re, vagy e tá mo ga tás igény be vé te le
nél kü li meg vá sár lá sá nak, va la mint ja ví tá sá nak
tá mo ga tá sa;

8. köz vet len la kos sá gi fel hasz ná lás ra al kal mas, mi -
nõ sé gi ta nú sít vá nyok ki adá sá ra jo go sult in téz -
mény ál tal ki adott ta nú sít vánnyal ren del ke zõ, il -
let ve CE je lö lés sel el lá tott, az or vos tech ni kai esz -
kö zök rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti or vos tech ni kai esz köz meg vá sár lá sá nak
tá mo ga tá sa;

9. egész ség ügyi ha tó ság ál tal en ge dé lye zett cse cse -
mõ- és be teg ápo lá si cik kek meg vá sár lá sá nak tá -
mo ga tá sa;

10. gyógy vi zek és gyógy iszap meg vá sár lá sá nak tá -
mo ga tá sa;

11. Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet ál tal ki -
adott en ge dély szám mal és for ga lom ba ho za ta li
en ge déllyel ren del ke zõ, gyógy szer nek nem mi -
nõ sü lõ gyógy ha tá sú ter mé kek;

12. az 1–11. pon tok ban fel so rolt ter mé kek ház hoz
szál lí tá sa;

h) fo gya té kos sze mély: a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i -
ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi
XXVI. tör vény 4.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély.”

249.  § Az Öpt. 16/A.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (10) be kez dés szá mo zá -
sa (11) be kez dés re mó do sul:
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„(10) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a (9) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott vá lasz tá si le he tõ ség gel él, a
vá ra ko zá si ide jé be be kell szá mí ta ni az el hunyt pénz tár tag
vá ra ko zá si ide jét is.”

250.  § Az Öpt. 17.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A pénz tár alap sza bá lya ren del kez het úgy, hogy a
tá mo ga tói ado mány leg fel jebb 3 szá za lé kát a mû kö dé si
alap ban kell jó vá ír ni.”

251.  § Az Öpt. 20.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (8) be kez -
dés sel:

„(8) A pénz tár ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, a be fek te té se kért
fe le lõs ve ze tõ je, a be fek te té si dön tés ho za tal ban, vég re haj -
tás ban részt vevõ al kal ma zott ja nem le het köz vet le nül a
port fó li ó ke ze lés hez kap cso ló dó te rü le ten te vé keny ke dõ
al kal ma zott sze mély

a) a le tét ke ze lõ nél,
b) a be fek te te té si dön té sek vég re haj tá sá ban köz re mû -

kö dõ szol gál ta tó nál, így kü lö nö sen a be fek te té si szol gál ta -
tó nál, az in gat lan ér té ke lõ nél, in gat lan for gal ma zó nál.”

252.  § Az Öpt. 36.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja a kö -
vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A fe de ze ti tar ta lék be fek te té sé bõl szár ma zó ho zam nak
kell te kin te ni a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá rolt, a pénz tár el -
he lye zé sé re szol gá ló in gat lan hasz no sí tá si dí ja ként a mû -
kö dé si tar ta lék ból át ve ze tett össze get.”

253.  § (1) Az Öpt. 38/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet -
ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben a pénz tár a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá rolt
in gat lant a pénz tár el he lye zé sé re hasz no sít ja, ak kor az in -
gat lan hasz no sí tá si dí ja ként (ho za ma ként) a pénz tár kö te -
les leg alább az in gat lan ér té ke lõ ál tal meg ha tá ro zott mi ni -
má lis bér le ti dí jat a mû kö dé si tar ta lék ból a fe de ze ti tar ta -
lék ba ne gyed éven te át ve zet ni.”

(2) Az Öpt. 38/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Amennyi ben a pénz tár be fek te té si port fó li ó ja in -
gat lant is tar tal maz, in gat lan ér té ke lõt kö te les meg bíz ni.
Amennyi ben a pénz tár in gat lan fej lesz tést vé gez és az adott 
fej lesz tés ter ve zett ér té ke meg ha lad ja az öt mil lió fo rin tot,
a pénz tár az épí té si, sze re lé si mun ka szak sze rû sé gé nek el -
len õr zé sé vel, ille tõ leg hely szí ni kép vi se le te el lá tá sá val
épí té si mû sza ki el len õrt kö te les meg bíz ni. A mû sza ki el -
len õr az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség gya kor lá sá ra 
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások sze rint kö te les el jár ni.”

254.  § Az Öpt. 40.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) Az in ter ne tes hon lap pal ren del ke zõ pénz tár kö te les
alap sza bá lyá nak, ezen be lül a be vé te lek tar ta lé kok kö zöt ti
meg osz tá sá nak vál to zá sát a vál toz ta tás ról ho zott dön tést
kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül – a vál to zá sok ki eme lé sé -

vel – hon lap ján köz zé ten ni, egy ide jû leg a Fel ügye let nek
elekt ro ni kus adat szol gál ta tás út ján meg kül de ni.

(8) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert mû köd te tõ pénz tár az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya mát 
(amennyi ben vá laszt ha tó port fó li ós rend szert mû köd tet,
ak kor vá laszt ha tó port fó li ón ként) hon lap ján na pon ta köz -
zé te szi. A pénz tár nak hon lap ján je lez ni kell, hogy a Fel -
ügye let hon lap ján az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya má ra vo -
nat ko zó an össze ha son lí tó ada tok ta lál ha tók. A köz zé té tel -
lel egy idõ ben a pénz tár nak az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya -
mát be kell je len te nie és azt a Fel ügye let a hon lap ján köz -
zé te szi.

(9) A pénz tár nak biz to sí ta nia kell, hogy az el szá mo ló -
egy sé gek ár fo lya ma hon lap ján bár mi kor vissza ke res he tõ
és hon lap já ról le tölt he tõ le gyen.”

255.  § Az Öpt. 42.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Az át ala ku lás nap ja a jog utód pénz tár alap sza bá -
lya hatályba lépésének idõ pont ja, ame lyet az alap sza bály
el fo ga dá sá val egy ide jû leg a má so dik köz gyû lés ha tá roz
meg. Az át ala ku lás nap ja leg ko ráb ban a má so dik köz gyû -
lés nap ja le het, de nem le het ké sõb bi, mint az azt kö ve tõ
30. nap.”

256.  § Az Öpt. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„48.  § A 47.  § (4)–(5) be kez dé sei alap ján tör té nõ ki fi ze -
té se ket pos tai úton, vagy a jo go sult ké ré sé re az ál ta la meg -
je lölt bel föl di vagy kül föl di hi tel in té zet át uta lá si be tét -
szám lá já ra (bank szám lá já ra) tör té nõ uta lás sal tel je sí ti.
Amennyi ben a pénz tár alap sza bá lya le he tõ vé te szi, a ki fi -
ze tés há zi pénz tár ból  való ki fi ze tés sel is tel je sít he tõ.”

257.  § Az Öpt. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„49.  § (1) A fe de ze ti ala pon a nyug díj pénz tár a tag, il let -
ve a mun kál ta tói tag ál tal tel je sí tett be fi ze tés nek az évi
10 000 fo rint összeg ha tá rig ter je dõ ré sze leg alább 90 szá -
za lé kát, az azt meg ha la dó ré sze leg alább 94 szá za lé kát kö -
te les jó vá ír ni. E sza bály tól a pénz tár a tag be lé pé sé tõl szá -
mí tott elsõ két be fi ze tés ese tén kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint el tér het.

(2) A va gyon ke ze lé si te vé keny ség szer zõ dés ben meg ál -
la pí tott el len ér té ké nek ke res ke dé si költ sé gek (ju ta lé kok)
nél kül szá mí tott éves össze ge nem ha lad hat ja meg a ke ze -
lés re át adott va gyon(rész) napi brut tó pi a ci ér té kei szám ta -
ni át la gá nak 0,8 szá za lé kát. Az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zot -
tak nál ma ga sabb el len ér ték ese tén a szer zõ dés el len ér ték re 
vo nat ko zó ki kö té se sem mis.

(3) Amennyi ben a nyug díj pénz tár va gyon ke ze lé sét
rész ben vagy egé szen ön ál ló an vég zi, a sa ját ke ze lés ben
lévõ be fek te té sek va gyon ará nyos költ sé ge i re el szá molt
éves összeg nem ha lad hat ja meg a sa ját ke ze lé sû va -
gyon(rész) napi brut tó pi a ci ér té kei szám ta ni át la gá nak
0,8 szá za lé kát.
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(4) A napi esz köz ér té ke lés re nem kö te le zett pénz tá rak a
napi brut tó pi a ci ér té kek szám ta ni át la ga he lyett az éves
nyi tó és záró pi a ci ér ték szám ta ni át la gát is hasz nál hat ják.

(5) A (2)–(4) be kez dé sek ben fog lal ta kat nem kell al kal -
maz ni, ha a pénz tár nyil ván tar tás ba vé te le a tárgy év ben,
vagy az azt meg elõ zõ há rom nap tá ri év ben tör tént.”

258.  § Az Öpt. 49/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„49/A.  § (1) A pénz tá ri va gyon pi a ci ér té ken tör té nõ ér -
té ke lé sét mun ka na pon ként kell el vé gez ni. El kell vé gez ni
az ér té ke lést a nem mun ka na pok ra esõ ne gyed éves for du -
ló nap ra is. A va gyon ér té ke lést a le tét ke ze lõ vég zi.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a pénz tá ri va gyon pi a ci
ér té ken tör té nõ ér té ke lé sét ne gyed éven te kell el vé gez ni
mind ad dig, amíg a pénz tár nem mû köd tet vá laszt ha tó port -
fó li ós rend szert, és pi a ci ér té ken szá molt be fek te tett esz -
kö zei a ne gyed éves je len tés sze rint még nem ha lad ták meg 
az egy mil li árd fo rin tot. A napi ér té ke lés elsõ idõ pont ja az
e mér té ket meg ha la dó ér té ket mu ta tó ne gyed éves for du ló -
na pot kö ve tõ har ma dik ne gyed év elsõ nap ja.

(3) Az esz köz ér té ke lés cél ja, hogy  valós ké pet ad jon a
pénz tár port fó li ó já ban ta lál ha tó esz kö zök rõl, il let ve az
azon ala pu ló jo gok ról, azok ér té ké nek óva tos sá gon ala pu -
ló és a pi a ci ér té ke lést figye lembe vevõ, egyen kén ti ér té -
ke lé sé vel.

(4) A fe de ze ti tar ta lék esz kö ze i nek be fek te té sé bõl szár -
ma zó ered ményt (be le ért ve az esz kö zök pi a ci ér té ken tör -
té nõ ér té ke lé se kor meg ál la pí tott kü lön bö zet össze gét is) a
ta gok egyé ni nyug díj szám lái és a szol gál ta tá si tar ta lé kok
ja vá ra kell jó vá ír ni.

(5) A fel hal mo zá si idõ szak ban levõ ta gok összes egyé ni 
szám lán nyil ván tar tott el szá mo ló egy sé ge i nek da rab szá -
má nak és ár fo lya má nak szor za ta meg egye zik egyé ni
szám lá ik egyen le gé nek össze gé vel, és a fe de ze ti ala pon
ki mu ta tott tagi kö ve te lés sel.

(6) Az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya má nak meg ál la pí tá sa
mun ka na pon ta és a hó nap utol só nap já ra, a le tét ke ze lõ ál -
tal tör té nik. Az ér té ke lést leg ké sõbb az ér té ke lés vo nat ko -
zá si nap ját kö ve tõ má so dik mun ka na pon kell el vé gez ni.

(7) A pénz tár nak az ér té ke lés alap ján meg ál la pí tott ár fo -
lya mo kat az ér té ke lés nap ját kö ve tõ ne gye dik mun ka nap -
tól le het fel hasz nál nia.

(8) Az el szá mo ló egy sé gek kel kap cso la tos tranz ak ci ó -
kat a pénz tár ki zá ró lag el há rít ha tat lan kül sõ ok  miatt, a ta -
gok ér de ké ben, rend kí vü li ese tek ben, a Fel ügye let ha la -
dék ta lan tá jé koz ta tá sa mel lett fel füg geszt he ti, ha a port fó -
li ók net tó esz köz ér té ke meg ala po zot tan nem ál la pít ha tó
meg.”

259.  § Az Öpt. 49/B.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A vá laszt ha tó port fó li ós rend szert mû köd te tõ pénz -
tár nak a vá laszt ha tó port fó li ók és a füg gõ té te lek kö zöt ti
ér ték pa pír-át ve ze tés so rán kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott sza bá lyok sze rint kell el jár nia.”

260.  § Az Öpt. 49/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„49/C.  § (1) A sza bály zat ban meg ha tá ro zott idõ sza kok -
ban je lent ke zõ port fó li ó vál tá si igé nye ket a pénz tár szint -
jén össze gez ni kell. Az igé nyek tel je sí té sé hez kap cso ló dó
költ sé ge ket az érin tett pénz tár ta gok vi se lik. Az egye di
port fó li ó vál tás sal össze füg gõ, pénz tár tag ra ter helt költ sé -
gek nem ha lad hat ják meg az egyé ni szám la kö ve te lés egy
ez re lé két, és nem le het nek ma ga sab bak 2000 fo rint nál.

(2) A port fó li ó vál tás nak az (1) be kez dés sze rin ti költ sé -
ge it az érin tett ta gok kö zött a 36.  § (4) be kez dés d) pont já -
ban fog lal tak nak meg fele lõen kell el szá mol ni.

(3) Az érin tett ta go kat a port fó li ó vál tás hoz kapcsoló -
dóan ér vé nye sí tett költ sé gek rõl port fó lió-vál tá son kén ti
bon tás ban, leg alább az egyé ni nyug díj szám lá ra vo nat ko zó 
tá jé koz ta tá si kö te le zett ség hez kap cso ló dó an tá jé koz tat ni
kell.

(4) A vá laszt ha tó port fó li ós rend szer mû köd te té sé nek
nem va gyon ará nyos költ sé ge it a pénz tár mû kö dé si alap ja
ter hé re kell el szá mol ni.”

261.  § Az Öpt. a 49/D.  § után, az „A ki egé szí tõ ön se gé -
lye zõ pénz tár ra vo nat ko zó sza bá lyok” al cí met megelõ -
zõen a kö vet ke zõ új al cím mel, va la mint 49/E.  §-sal egé -
szül ki:

„Az elszámolóegységekre épülõ
 nyilvántartási rendszer

49/E.  § (1) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá -
si rend szer be ve ze té sé rõl a nyug díj pénz tár igaz ga tó ta ná -
csa dönt.

(2) A ta got az egyé ni szám lá ján nyil ván tar tott el szá mo -
ló egy ség mennyi sé ge után a ho zam – amely az el szá mo ló -
egy ség ár fo lyam vál to zá sá ban je le nik meg – olyan arány -
ban il le ti meg, ahogy el szá mo ló egy sé gei össze sí tett név ér -
té ke a ho zam fel osz tá sa kor az el szá mo ló egy sé gek össze sí -
tett név ér té ké hez vi szo nyul.

(3) A pénz tár nak az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya má nak
szá mí tá sá ban be kö vet ke zett hiba ese tén a hi bás ár fo lya -
mot a hiba fel tá rá sát kö ve tõ leg kö ze leb bi ár fo lyam-meg ál -
la pí tás kor a hiba be kö vet ke zé sé nek idõ pont já ra vissza me -
nõ le ges ha tállyal ja ví ta nia kell. A ja ví tás so rán a hi bás ár -
fo lya mot a he lyes ér ték re kell mó do sí ta ni min den olyan
nap ra vo nat ko zó an, ame lyen ár fo lyam ki szá mí tá sá ra ke -
rült sor, s ame lyet a fel tárt hiba érin tett.

(4) Ha hi bás ár fo lya mon ke rült sor el szá mo lás ra, a hi bás 
és a he lyes ár fo lyam sze rint szá mí tott kü lönb sé get az érin -
tet tek kel leg fel jebb 30 na pon be lül el kell el szá mol ni, ki -
vé ve ha:

a) a hi bás ár fo lyam szá mí tás  miatt elõ állt, egy el szá mo -
ló egy ség re vo nat ko zó ár fo lyam kü lönb ség mér té ke nem éri 
el az el szá mo ló egy ség he lyes ár fo lya má nak egy ez re lé két,
il let ve – ha az el szá mo ló egy ség-ke ze lé si sza bály zat en nél
ki sebb ér té ket ha tá roz meg – az el szá mo ló egy ség-ke ze lé si
sza bály zat ban meg ál la pí tott ér té ket;
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b) a hi bás és a he lyes ár fo lyam kü lönb sé gé bõl szár ma -
zó el szá mo lá si kö te le zett ség összeg sze rû en nem ha lad ja
meg érin tet ten ként az ezer fo rin tot, il let ve – ha az el szá mo -
ló egy ség-ke ze lé si sza bály zat en nél ki sebb ér té ket ha tá roz
meg – az el szá mo ló egy ség-ke ze lé si sza bály zat ban meg ál -
la pí tott ér té ket;

c) a kü lönb sé get az érin tet tek nek kel le ne a pénz tár
rész re vissza té rí te ni ük, de a pénz tár az el szá mo ló egy -
ség-ke ze lé si sza bály zat ban úgy ren del ke zett, hogy az ár fo -
lya mok kü lönb sé gé bõl adó dó el szá mo lá si kö te le zett ség
kap csán az érin tet te ket ter he lõ vissza té rí té si kö te le zett ség -
tõl el te kint és a ke let ke zett hi ányt a mû kö dé si vagy a lik vi -
di tá si alap ter hé re ren de zi.

(5) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szer re tör té nõ át ál lás nap ját a pénz tár igaz ga tó ta ná csa ha -
tá roz za meg. Az át ál lás nap ja csak a ne gyed év utol só nap ja 
le het. Az át ál lás nap já ra vo nat ko zó an a pénz tár va la -
mennyi tag egyé ni szám la kö ve te lé sé nek min den fo rint ját
egy-egy el szá mo ló egy ség nek fe lel te ti meg. A tö re dék fo -
rin tok két ti ze des jegy mér té kig fe lel tet he tõk meg tö re -
dék-el szá mo ló egy sé gek nek. A fe de ze ti alap port fó li ó ja
 piaci ér té ké nek és az egyé ni szám la kö ve te lé sek pi a ci ér té -
ké nek (az egyé ni szám lán az át ál lás nap já ig jó vá írt szol -
gál ta tá si célú be vé te lek, fel osz tott ho za mok és ér té ke lé si
kü lön bö zet) át ál lás nap já ra vo nat ko zó kü lön bö ze tét a ho -
zam fel osz tást köve tõen az ak tu á lis ár fo lya mon kell a ta -
gok egyé ni szám lá já ra jó vá ír ni.”

262.  § Az Öpt. a kö vet ke zõ al cí mek kel és
50/B–50/E.  §-sal egé szül ki:

„Az önsegélyezõ pénztárak által nyújtható
kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatások köre

50/B.  § (1) Az ön se gé lye zõ pénz tár ki egé szí tõ ön se gé -
lye zõ szol gál ta tás ként a kö vet ke zõ szol gál ta tá so kat nyújt -
hat ja:

a) gyer mek szü le té sé hez kap cso ló dó el lá tá sok, me lye -
ket a pénz tár a gyer me ket ne ve lõ szü lõ, örök be fo ga dó szü -
lõ vagy gyám ré szé re biz to sít hat. A gyer mek szü le té sé hez
kap cso ló dó el lá tá sok a gyer mek meg szü le té se, örök be fo -
ga dá sa, va la mint a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, a gyer -
mek gon do zá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély és a
 gyermeknevelési tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ese tén ve he tõ ek
igény be;

b) mun ka nél kü li sé gi el lá tá sok, me lye ket a pénz tár
azon sze mé lyek ré szé re nyújt hat ja, akik nek jö ve de lem -
szer zõ te vé keny sé ge meg szûnt és nyug el lá tás ra nem jo -
go sul tak;

c) tûz- és ele mi ká rok hoz kap cso ló dó se gé lyek, me lye -
ket a pénz tár a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl 
 szóló 2003. évi LX. tör vény ben meg ha tá ro zott tûz- és ele -
mi ká rok be kö vet kez te ese tén nyújt hat;

d) be teg ség hez, egész sé gi ál la pot hoz kap cso ló dó se gé -
lyek, me lyek a pénz tár tag ki e sõ jö ve del mé nek tel jes vagy
rész be ni pót lá sa ként a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá -
sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban:

Ebtv.) 44.  §-ában meg ha tá ro zott ke re sõ kép te len ség, va la -
mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti meg -
vál to zott mun ka ké pes ség, il let ve egész ség ká ro so dás  miatt
ke re set tel nem ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re nyújt ha tók;

e) hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se ha lál ese tén, mely szol -
gál ta tást a pénz tár a pénz tár tag vagy kö ze li hoz zá tar to zó já -
nak ha lá la ese tén a hát ra ma ra dot tak ré szé re nyújt hat ja;

f) az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te le so rán kü -
lön jog sza bály alap ján fi ze ten dõ vi zit díj hoz, kór há zi na pi -
díj hoz  való hoz zá já ru lás;

g) ne ve lé si év-kez dé si, tan év kez dé si (be is ko lá zá si) tá -
mo ga tás, mellyel a köz ok ta tás ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott gyer mek, ta nu ló szá má ra, a rá te kin tet tel a csa -
lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény sze rint csa lá di pót lék ra
jo go sult sze mély ál tal vá sá rolt tan könyv, tan esz köz, ru há -
zat árá nak meg té rí té se biz to sít ha tó. A be is ko lá zá si tá mo -
ga tás éves össze ge egy sze mély ré szé re gyer me ken ként
leg fel jebb 20 000 fo rint le het;

h) gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak tá mo -
ga tá sa.

(2) Az ön se gé lye zõ pénz tár az 51/B.  §-a (1) be kez dé sé -
nek f)–g) pont ja ik ban fog lalt szol gál ta tá so kat is nyújt hat ja
ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tás ként.

Az önsegélyezõ pénztárak által nyújtható
 életmódjavító önsegélyezõ szolgáltatások köre

50/C.  § Az ön se gé lye zõ pénz tá rak élet mód ja ví tó ön se -
gé lye zõ pénz tá ri szol gál ta tá sok kö ré ben az 51/C.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá so kat nyújt hat ják.

Az önsegélyezõ pénztárak által nyújtható
 szolgáltatások igénybevétele

50/D.  § (1) Az ön se gé lye zõ pénz tár szol gál ta tá sa it – a
(2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – ki zá ró lag az 50.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi szol gál ta tás -
ként nyújt hat ja.

(2) Az ön se gé lye zõ pénz tár az 50/B–50/C.  §-ban meg -
ha tá ro zott szol gál ta tá sok kö zül a kö vet ke zõ ket az 50.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyé ni szol gál ta tás ként is 
nyújt hat ja:

a) az 50/B.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá -
ro zott el lá tá sok kö zül

aa) a gyer mek meg szü le té se, il let ve örök be fo ga dá sa
alap ján nyújt ha tó egy sze ri, egy össze gû tá mo ga tás;

ab) a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, a gyer mek gon -
do zá si díj ki egé szí té se a fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt, leg fel -
jebb az el lá tás alap já ul szol gá ló összeg mér té ké ig;

ac) a gyer mek gon do zá si se gély és a gyer mek ne ve lé si
tá mo ga tás össze gé nek ki egé szí té se a fo lyó sí tás idõ tar ta ma 
alatt, leg fel jebb az el lá tás sal meg egye zõ mér ték ben;

b) az 50/B.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá -
ro zott el lá tá sok kö zül a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a
mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény
sze rin ti ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély össze -
gé nek ki egé szí té se a fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt, leg fel jebb
az el lá tás alap já ul szol gá ló összeg mér té ké ig;
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c) az 50/B.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá -
ro zott el lá tá sok kö zül

ca) a táp pénz, bal ese ti táp pénz, rok kant sá gi, bal ese ti
rok kant sá gi nyug el lá tás, va la mint a bal ese ti já ra dék ki egé -
szí té se a fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt, leg fel jebb az el lá tás
alap já ul szol gá ló összeg mér té ké ig;

cb) az át me ne ti já ra dék, va la mint a bá nyász dol go zók
egész ség ká ro so dá si já ra dé ka össze gé nek ki egé szí té se a
fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt, leg fel jebb az el lá tás alap já ul
szol gá ló összeg mér té ké ig;

cc) a rok kant sá gi já ra dék, ápo lá si díj, va la mint a rend -
sze res szo ci á lis já ra dék össze gé nek ki egé szí té se a fo lyó sí -
tás idõ tar ta ma alatt, leg fel jebb az el lá tás sal meg egye zõ
mér ték ben;

d) az 50/B.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá -
ro zott el lá tá sok kö zül a te me tés iga zolt költ sé ge i nek tá mo -
ga tá sa;

e) az 50/B.  § (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott
szol gál ta tá sok;

f) az 50/B.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro -
zott el lá tás;

g) az 50/B.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban meg ha tá -
ro zott el lá tá sok;

h) az 50/B.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gál -
ta tá sok;

i) az 50/C.  §-ban meg ha tá ro zott el lá tá sok.

50/E.  § (1) A pénz tár szol gál ta tást ki zá ró lag a szol gál ta -
tás ra jo go sult sze mély erre vo nat ko zó írás be li igény lé se
alap ján, az egyes szol gál ta tá sok alap já ul szol gá ló

a) ese mény be kö vet ke zé se után, vagy
b) ál la pot fenn ál lá sa ide jén

nyújt hat.
(2) A szol gál ta tás irán ti igényt a szol gál ta tás alap já ul

szol gá ló ese mény be kö vet ke zé sét, ál la pot ki ala ku lá sát, il -
let ve a szol gál ta tás ra  való jo go sult sá got iga zo ló do ku men -
tum kéz hez vé te lét kö ve tõ 120 na pon be lül kell a pénz tár -
hoz be nyúj ta ni. Az igény be je len té sé nek mi nõ sül a pénz tá -
ri kár tya hasz ná la ta.

(3) Az 50/B.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá -
ro zott szol gál ta tás a tan év elsõ nap ját meg elõ zõ 60 na pon
be lül, vagy a tan év elsõ nap ját kö ve tõ 60 na pon be lül ki ál -
lí tott és tel je sí tett, szám la (egy sze rû sí tett szám la, bi zony -
lat, elekt ro ni kus do ku men tum) alap ján nyújt ha tó. A szám -
la, egy sze rû sí tett szám la, bi zony lat, elekt ro ni kus do ku -
men tum tar tal mát kor mány ren de let ha tá roz za meg.

(4) A pénz tár alap sza bá lyá ban meg kell ha tá roz ni, hogy
a pénz tár a szol gál ta tá si igény be je len té sét köve tõen hány
na pon be lül tel je sí ti az ese ti szol gál ta tá so kat, il let ve hány
na pon be lül kez di meg a já ra dé kok fo lyó sí tá sát.

(5) A va la mely nem vég le ges ál la po ton ala pu ló szol gál -
ta tás ra  való jo go sult ság meg szû né sét a jo go sult nak a meg -
szû nés idõ pont ját, il let ve a szol gál ta tás ra  való jo go sult ság
meg szû né sét iga zo ló do ku men tum kéz hez vé te lét kö ve tõ
30 na pon be lül be kell je len te nie a pénz tár nak. Amennyi -
ben a jo go sult ság meg szû né se rend sze res (já ra dék jel le gû)
szol gál ta tás fo lyó sí tá sá nak tar ta ma alatt kö vet ke zik be, a

já ra dék fo lyó sí tá sát a jo go sult ság meg szû né sé nek be je len -
té sét kö ve tõ 30 na pon be lül be kell szün tet nie a pénz tár -
nak.

(6) A fel té te lek be kö vet kez tét, fenn ál lá sát a szol gál ta tás 
igény lé se kor vagy azt meg elõ zõ en kell iga zol ni. A szol -
gál ta tá sok igény be vé te lét meg ala po zó do ku men tu mo kat
az ön se gé lye zõ pénz tár a szol gál ta tás fo lyó sí tá sá nak nap -
já tól szá mí tott 8 évig meg õr zi.”

263.  § Az Öpt. IV. fe je ze te az 51/A.  §-t köve tõen a kö -
vet ke zõ al cí mek kel és 51/B–51/E.  §-ok kal egé szül ki:

„Az egészségpénztárak által nyújtható kiegészítõ
egészségbiztosítási szolgáltatások köre

51/B.  § (1) Az egész ség pénzt ár ki egé szí tõ egész ség biz -
to sí tá si szol gál ta tás ként a kö vet ke zõ, az Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) ál tal nem,
vagy csak rész ben fi nan szí ro zott szol gál ta tá so kat nyújt -
hat ja:

a) egész ség ügyi szol gál ta tás, mely a tár sa da lom biz to -
sí tá si el lá tás ke re té ben igény be ve he tõ egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok ki egé szí té se, vagy he lyet te sí té se az egész ség -
ügyi szol gál ta tó nál meg kö tött szer zõ dés alap ján;

b) vi zit díj- és kór há zi na pi díj-hoz zá já ru lás, mely az
egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te le so rán kü lön jog -
sza bály alap ján fi ze ten dõ vi zit díj hoz, kór há zi na pi díj hoz
 való hoz zá já ru lás;

c) ott ho ni gon do zás, ame lyet a pénz tár tag vagy kö ze li
hoz zá tar to zó ja ré szé re a he lyi ön kor mány zat ál tal ki adott
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szol gál ta tó nyújt hat;

d) gyógy tor na, gyógy masszázs és fi zi o te rá pi ás ke ze lés
igény be vé te lé nek tá mo ga tá sa;

e) für dõ szol gál ta tás tá mo ga tá sa, mely nek ke re té ben a
gyógy für dõ, moz gás szer vi be te ge ket el lá tó nap pa li kór -
ház, gyógy für dõ kór ház, sza na tó ri um, ég haj la ti gyógy in té -
zet, klí ma gyógy in té zet, gyógy víz-ivó csar nok és gyógy -
bar lang (bar lang te rá pi ás in té zet) egész ség ügyi szol gál ta -
tá sai, gyógy el lá tá sai igény be vé te lé nek tá mo ga tá sa, vagy
köz für dõk für dõ gyó gyá sza ti rész le ge ál tal nyúj tott gyógy -
ke ze lé sek igény be vé te lé nek tá mo ga tá sa nyújt ha tó;

f) lá tás sé rült sze mé lyek élet vi te lét elõ se gí tõ szol gál ta -
tás, mely a Bra il le írás sal ké szült köny vek, ma ga zi nok árá -
nak, a vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gõ költ sé gek tá mo ga tá -
sa, va la mint vak pénz tár tag, vagy pénz tár tag vak kö ze li
hoz zá tar to zó ja ré szé re han gos könyv és elekt ro ni kus
könyv vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa le het;

g) élet vi telt elõ se gí tõ szol gál ta tás, amely moz gás kor lá to -
zott vagy fo gya té kos sze mé lyek élet vi te lét meg könnyí tõ spe -
ci á lis esz kö zök árá nak, la kó kör nye ze tük szük ség le te ik hez
iga zo dó át ala kí tá sa költ sé ge i nek tá mo ga tá sa (így kü lö nö sen
kor lá tok, ka pasz ko dók fel sze re lé se, aj tók, ki já rók, fo lyo sók
szé le sí té se, eme lõ esz kö zök be sze re lé se) le het;

h) a szen ve dély be teg ség rõl  való le szok ta tás ra irá nyu ló 
ke ze lé sek tá mo ga tá sa, mely igény be ve he tõ egész ség ügyi
szol gál ta tó nál, il let ve az 51/C.  § a) pont já ban fog lalt szol -
gál ta tás ként;
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i) a gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak tá -
mo ga tá sa;

j) pénz be li ki egé szí tõ egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá -
sok, amely a pénz tár tag ki e sõ jö ve de le mé nek tel jes vagy
rész be ni pót lá sa ként az Ebtv. 44.  §-a sze rin ti ke re sõ kép te -
len ség ese tén, va la mint a meg vál to zott mun ka ké pes ség
 miatt ke re set tel nem ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re nyújt -
ha tók;

k) hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se: a pénz tár tag ha lá la
ese tén;

l) gyógy üdü lés tá mo ga tá sa, mely nek ke re té ben a ter -
mé sze tes gyógy té nye zõk rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rin ti gyógy üdü lõ ben, vagy gyógy szál ló ban
igény be vett, egész ség ügyi szol gál ta tást is tar tal ma zó
gyógy üdü lés igény be vé te le tá mo gat ha tó;

m) egész ség ügyi üdü lés tá mo ga tá sa, mely nek ke re té -
ben a ke res ke del mi és fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek osz -
tály ba so ro lá sá ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti szál lo dá ban vagy üdü lõ ház ban, va la mint a sze mé -
lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény
1. szá mú mel lék le té nek 8.33. pont já ban meg ha tá ro zott
üdü lõ ben igény be vett olyan üdü lés igény be vé te le tá mo -
gat ha tó, mely nek so rán a szál lo da, az üdü lõ ház, il let ve az
üdü lõ sa ját gyó gyá sza ti rész le gén, il let ve más gyógy in té -
zet szol gál ta tá sa i nak be vo ná sá val – a pénz tár ral egész ség -
ügyi szol gál ta tó ként kö tött szer zõ dés ben fog lal tak sze -
rint – egész ség ügyi szol gál ta tást nyújt;

n) a sport te vé keny ség hez köz vet le nül kap cso ló dó ki -
adá sok tá mo ga tá sa, mely nek ke re té ben kü lö nö sen pá lya-,
uszo da-, te rem hasz ná lat ra, il let ve fog lal ko zá son  való rész -
vé tel re jo go sí tó bér let jegy meg vá sár lá sa tá mo gat ha tó.
Nem te kint he tõ a sport te vé keny ség hez köz vet le nül kap -
cso ló dó ki adás nak az uta zás, a szál lás, a sport ru há zat,
sport láb be li és az ét ke zés költ sé ge. Fo gya té kos sze mé lyek
ese tén a sport te vé keny ség hez kap cso ló dó ki adás nak mi -
nõ sül a fo gya ték kal élõ sze mély spor to lá sá hoz szük sé ges
sport ru há zat, sport láb be li, uta zás, szál lás költ sé ge, ide ért -
ve a fo gya té kos sze mély spor to lá sá hoz szük sé ges kí sé -
rõ(k) uta zá sá nak és szál lá sá nak költ sé gét. A sport te vé -
keny ség hez köz vet le nül kap cso ló dó ki adá sok tá mo ga tá sa
sze mé lyen ként és nap tá ri éven ként leg fel jebb a tárgy év ja -
nu ár 1-jén ér vé nyes mi ni mál bér havi össze gé nek mérté -
kéig ve he tõ igény be.

(2) Az (1) be kez dés l) és m) pont já ban fog lalt szol gál ta -
tá sok nap tá ri éven ként együt te sen leg fel jebb 160 ezer fo -
rint összeg ben, több szol gál ta tás ra jo go sult sze mély ál tal
tör té nõ együt tes igény be vé tel ese tén nap tá ri éven ként
együt te sen leg fel jebb 240 ezer fo rint összeg ben ve he tõk
igény be.

Az egészségpénztárak által nyújtható életmódjavító
egészségpénztári szolgáltatások köre

51/C.  § Az egész ség pénzt ár élet mód ja ví tó egész ség -
pénzt ári szol gál ta tás ként a kö vet ke zõ szol gál ta tá so kat
nyújt hat ja:

a) ter mé szet gyó gyá sza ti szol gál ta tás, amely a ter mé -
szet gyó gyá sza ti te vé keny ség gya kor lá sá nak egyes kér dé -
se i rõl  szóló jog sza bály ban fel so rolt, az ott meg ha tá ro zott
fel té te lek nek meg fe le lõ szol gál ta tó ál tal nyúj tott – az
51/B.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si kör -
be nem tar to zó – szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek tá mo ga -
tá sa le het;

b) rek re á ci ós üdü lés, mely nek ke re té ben a ke res ke del -
mi és a fi ze tõ-ven dég lá tó szál lás he lyek osz tály ba so ro lá -
sá ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti well -
ness ho tel ben igény be vett, szál lo dai szol gál ta tás sal egy -
be kö tött egész ség ügyi szol gál ta tást tar tal ma zó üdü lés tá -
mo gat ha tó;

c) sport esz köz vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa, mely nek ke -
re té ben az ak tív test moz gást se gí tõ sport esz köz (ide ért ve a
sport te vé keny ség so rán a tes ti ép sé get köz vet le nül védõ
ki egé szí tõ esz kö zö ket is, mint kar-, kö nyök-, térd- és fej -
vé dõ) vá sár lá sa, il let ve bér lé se tá mo gat ha tó;

d) élet mód vál to zást elõ se gí tõ szol gál ta tás, mely nek
ke re té ben az aláb bi, egész ség ügyi szol gál ta tó vagy ter mé -
szet gyó gyász ál tal nyúj tott – az 51/B.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szol gál ta tá si kör be nem tar to zó – szol gál ta -
tá sok igény be vé te le tá mo gat ha tó:

1. mé reg te le ní tõ kúra,
2. lé böjt kú ra,
3. pre ven tív kúra moz gás szer vi pa na szok meg elõ -

zé sé re,
4. fo gyó kú ra prog ram;

e) gyógy te ák, fog- és száj ápo lók meg vá sár lá sá nak tá -
mo ga tá sa.

51/D.  § (1) Az 51/B–51/C.  §-ban meg ha tá ro zott szol -
gál ta tá sok igény be vé te lé rõl – a (2)–(3) be kez dé sek ben
fog lalt el té ré sek kel – a pénz tár tag ren del ke zik.

(2) A 2.  § (6) be kez dés g) pont já nak 7. al pont já ban meg -
ha tá ro zott szol gál ta tá sok kö zül a hal lás ja ví tó esz kö zök,
va la mint a lá tás ja ví tá sát elõ se gí tõ fény ta ni esz kö zök meg -
vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa (fel té ve, hogy a vá sár lás tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tás igény be vé te le nél kül tör té nik és
a meg vá sá rolt ter mék nem vény kö te les), va la mint az
51/B.  § (1) be kez dé sé nek c) és e) pont ja i ban ne ve sí tett
szol gál ta tá sok or vo si ja vas lat, vagy – ki zá ró lag a lá tás ja -
ví tá sát elõ se gí tõ fény ta ni esz kö zök meg vá sár lá sa ese -
tén – mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ, szak kép zett op to -
met ris ta ja vas la ta alap ján ve he tõk igény be.

(3) Az 51/B.  § (1) be kez dé sé nek f)–g) pont já ban meg ha -
tá ro zott szol gál ta tá sok az in do kolt sá got alá tá masz tó ha tó -
sá gi iga zo lás alap ján ve he tõk igény be.

51/E.  § (1) Az egész ség pénzt árak ál tal nyúj tott szol gál -
ta tá sok a (2)–(7) be kez dés ben fog lal tak sze rint mi nõ sül -
nek pre ven ci ós szol gál ta tás nak.

(2) A pénz tár ral szû ré si, ál la pot fel mé ré si te vé keny ség re 
szer zõ dött egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal vég zett egész -
ség ügyi ál la pot fel mé rõ vizs gá la tok, ame lyek ered mé nye i -
nek fel hasz ná lá sá val sze mé lyes egész ség terv ké szül, pre -
ven ci ós szol gál ta tás nak mi nõ sül nek.
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(3) A sze mé lyes egész ség ter vet az ál la pot fel mé rést vég -
zõ, e cél ra szer zõ dött egész ség ügyi szol gál ta tó szak or vo sa
ké szí ti. Az egész ség terv kö te le zõ tar tal mi ele mei:

a) a be teg ál la po tát, pa na sza it fel mé rõ kér dõ íves elõ -
szû rés ered mé nyé nek össze fog la lá sa;

b) a pénz tár alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott alap szû ré -
sek ered mé nye;

c) az ál la pot fel mé rést vég zõ szak or vos ál tal az a) és
b) pont vizs gá la tai alap ján ja va solt to váb bi ál la pot fel mé rõ
vizs gá la tok ered mé nye;

d) az a)–c) pont ban vég zett vizs gá la tok össze fog la ló
ér té ke lé se;

e) a d) pont alap ján ké szült ja vas lat a to váb bi vizs gá la -
tok ra és el len õr zé sek re, eset le ges gon do zás ba vé tel re;

f) a d) pont alap ján ké szült élet ve ze té si ja vas lat, amely
ki ter jed

1. a táp lál ko zá si ja vas la tok ra;
2. az eset le ge sen ja va solt sport te vé keny sé gek re;
3. az eset le ge sen ja va solt gyó gyá sza ti szol gál ta tá -

sok ra;
4. az eset le ge sen ja va solt, az 51/B.  § (1) be kez dé sé -

nek h) pont já ban és az 51/C.  § d) pont já ban fel so -
rolt kú ra sze rû el lá tá sok ra.

(4) A sze mé lyes egész ség terv alap ján in do kolt, az
egész ség meg õr zé sét és a meg be te ge dé sek meg elõ zé sét
elõ se gí tõ – az or vo si ja vas lat alap ján – igény be ve he tõ
szol gál ta tá sok kö zül az 51/B.  § (1) be kez dé sé nek d)–e) és
n) pont ja i ban fel so rolt szol gál ta tá sok pre ven ci ós szol gál -
ta tás nak mi nõ sül nek.

(5) Pre ven ci ós szol gál ta tás nak mi nõ sül nek az el ke rül -
he tõ meg be te ge dé sek ko rai fel is me ré sé re irá nyu ló, az
51/B.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak nak meg -
fe le lõ or vo si ja vas lat ra igény be vett szû rõ vizs gá la tok, ide -
ért ve az OEP ál tal nem fi nan szí ro zott, mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ szak or vos ál tal vég zett szû rést, így kü -
lö nö sen

a) méh nyak rák szû rés;
b) em lõ rák szû rés;
c) vas tag bél rák szû rés;
d) prosz ta ta rák szû rés;
e) moz gás szer vi szû rés;
f) AIDS-szû rés;
g) men tá lis za va rok ko rai fel is me ré sét cél zó szû rés;
h) fo gá sza ti szû rés.
(6) Ha az a (2) be kez dés alap ján ké szí tett sze mé lyes

egész ség terv alap ján in do kolt, pre ven ci ós szol gál ta tás nak
mi nõ sül nek az 51/B.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban és az 
51/C.  § d) pont já ban fel so rolt szol gál ta tá sok is.

(7) A (2), (4) és (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott szol gál -
ta tá sok csak ak kor mi nõ sül nek pre ven ci ós szol gál ta tás -
nak, ha a pénz tár tag a (3) be kez dés f) pont ja sze rin ti ja vas -
lat meg ér té sét, a ja vas la tok el fo ga dá sát és a meg -
valósításban  való együtt mû kö dõ kész sé gét alá írá sá val iga -
zol ja és – a (4) és (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott szol gál -
ta tá sok ese tén – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé -

lyes egész ség terv a szol gál ta tás igény be vé te lé nek idõ -
pont ját meg elõ zõ két éven be lül ké szült.”

264.  § Az Öpt. 78.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za a pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya it, a
pénz tá rak be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gét, a
fel ügye le ti el já rá si sza bá lyo kat, a fel ügye le ti el já rá si igaz -
ga tá si dí jak ki sza bá sá nak fel té te le it, va la mint az egész ség -
pénzt árak és az ön se gé lye zõ pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha -
tó szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, és ezen szol gál ta tá sok szak -
mai el len õr zé sé re vo nat ko zó egyes sza bá lyo kat.”

XVII. Fejezet

A magánnyugdíjról
és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló
1997. évi LXXXII. tör vény módosítása

265.  § (1) A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz -
tá rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb biak -
ban: Mpt.) 4.  § (2) be kez dé sé nek zs) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„zs) ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ka: a ma gánnyug -
díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si te vé keny sé gé rõl
 szóló jog sza bály ban fel so rolt esz köz cso por tok ba tar to zó
esz kö zök ese té ben az üz le ti év mér leg for du ló nap já ra, il -
let ve a ne gyed év utol só nap já ra vo nat ko zó an meg ha tá ro -
zott fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és
könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gé ben kép -
zett cél tar ta lék. Az ér té ke lé si kü lön bö zet az adott esz köz -
cso por to kon be lül el kü lö ní tet ten, a for rá sok kö zött a mû -
kö dé si, a fe de ze ti (vá laszt ha tó be fek te té si port fó li ót biz to -
sí tó rend szert mû köd te tõ pénz tá rak ese tén vá laszt ha tó be -
fek te té si port fó li ón ként), il let ve a lik vi di tá si cél tar ta lé kon
be lül ér té ke lé si kü lön bö zet bõl kép zett cél tar ta lék ként je le -
nik meg;”

(2) Az Mpt. 4.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
zse)–zsh) pont tal egé szül ki:

„zse) el szá mo ló egy ség: a ta gok fel hal mo zá si idõ szak -
ban fenn ál ló kö ve te lé sé nek, va la mint a füg gõ té te lek nek a
ki mu ta tá sá ra, nyil ván tar tá sá ra szol gá ló, napi ár fo lyam mal
ren del ke zõ egy ség;

zsf) in gat lan fej lesz tés: min den épü let és mû tárgy
(a továb biak ban együtt: épít mény) épí té si, sze re lé si mun -
ká i val, el sõd le ge sen az épít mény lét re ho zá sá val, át épí té -
sé vel, fel újí tá sá val kap cso la tos ter ve zõ, elõ ké szí tõ és ki vi -
te le zõ mun ká la tok összes sé ge;

zsg) in gat lan ke ze lés: a pénz tár ral kö tött szer zõ dés sze -
rint az in gat lan nal  való gaz dál ko dás és az in gat lan hasz no -
sí tás, az eset le ges be fek te tés kér dé se i ben ja vas la tok ki dol -
go zá sa, to váb bá az üze mel te té si és a kar ban tar tá si fel ada -
tok el lá tá sa, a ter ve zett fel újí tá sok irá nyí tá sa és el len õr zé -
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se, va la mint az in gat lan fenn tar tá sá ra vo nat ko zó terv aján -
lat el ké szí té se;

zsh) in gat lan üze mel te tés: az in gat lan napi mû kö dé sé -
vel és mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa.”

266.  § (1) Az Mpt. 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár tag át lé pé sé re, a tag erre irá nyu ló írás be li
be je len té se alap ján, a 23.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
te lek fenn ál lá sa ese tén,

a) leg ké sõbb a be je len tés nap ját ma gá ban fog la ló negyed -
évet kö ve tõ ne gyed év utol só nap já val ke rül sor. A be je len tést 
az át lé pés sel érin tett pénz tá rak hoz kell be nyúj ta ni. Az át lé -
pés re irá nyu ló be je len tést nem le het vissza von ni;

b) el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert
ve ze tõ pénz tár ese tén, a be je len tés hó nap já nak utol só nap -
já val ke rül sor, ha az át lé pés re vo nat ko zó be je len tés a hó -
nap for du ló nap ját meg elõ zõ en 10 mun ka nap pal be ér ke zett 
a pénz tár hoz. Ha a be je len tés ben a tag meg ha tá roz za az át -
lé pé se for du ló nap ját, ak kor az át lé pés re a for du ló na pot
ma gá ban fog la ló hó nap utol só nap já val ke rül sor. A hó nap
utol só 10 mun ka nap ján be ér ke zõ írás be li be je len tés alap -
ján a pénz tár a tag tag sá gi jog vi szo nyát a pénz tár sza bály -
za ta sze rint vagy a be je len tés hó nap já nak for du ló nap já val, 
vagy az azt kö ve tõ hó nap for du ló nap já val szün tet he ti meg. 
A be je len tést az át lé pés sel érin tett pénz tá rak hoz kell be -
nyúj ta ni. Az át lé pés re irá nyu ló be je len tést nem le het
vissza von ni.”

(2) Az Mpt. 24.  § (8) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A pénz tár a tag tag díj-ki egé szí tés sel csök ken tett kö ve -
te lé sét a Tbj. 45.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kö te -
les át utal ni a Nyug díj biz to sí tá si Alap ré szé re.”

(3) Az Mpt. 24.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A 23.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a vissza lé pé si ké re lem hez a pénz tár tag nak mel lé -
kel nie kell a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 191.  § (1) be kez dé se, il let ve a Ma -
gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to -
ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 212.  § (1) be kez dé se sze rin ti szerv
iga zo lá sát ar ról, hogy a pénz tár tag meg fe lel a 123.  §
(8) be kez dé sé nek b)–c) pont ja i ban fog lalt fel té te lek nek. A
pénz tár a tag tag díj-ki egé szí tés sel csök ken tett kö ve te lé sét
a Tbj. 45.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kö te les át -
utal ni a Nyug díj biz to sí tá si Alap ré szé re.”

267.  § Az Mpt. 26.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tag díj be val lá sá nak és meg fi ze té sé nek mód já ról
a Tbj. ren del ke zik.

(5) A mun kál ta tó egy ol da lú, írás ban tör té nõ kö te le zett -
ség vál la lás sal mun ka vál la ló ja tag dí ját vagy a tag sa ját tag -

dí ját együt te sen a tag díj alap 10 szá za lé ká ig ki egé szít he ti.
Írás ban tör té nõ kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sül a tag -
díj-ki egé szí tés Tbj. 50.  §-a sze rin ti be val lá sa is. A mun kál -
ta tó kö te le zett ség vál la lá sa min den mun ka vál la ló ra azo nos 
mér ték ben és egy for ma fel té te lek kel vo nat ko zik.”

268.  § Az Mpt. 49.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (8) be kez -
dés sel:

„(8) A pénz tár ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, a be fek te té se kért
fe le lõs ve ze tõ je, a be fek te té si dön tés ho za tal ban, vég re haj -
tás ban részt vevõ al kal ma zott ja, va la mint ön ál ló va gyon -
ke ze lé si te vé keny ség foly ta tá sa ese tén a 66.  § (5) be kez dé -
sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott szak ér tõi nem le het nek
köz vet le nül a port fó li ó ke ze lés hez kap cso ló dó te rü le ten te -
vé keny ke dõ al kal ma zott sze mé lyek

a) a le tét ke ze lõ nél,

b) a be fek te te té si dön té sek vég re haj tá sá ban köz re mû -
kö dõ szol gál ta tó nál, így kü lö nö sen a be fek te té si szol gál ta -
tó nál, az in gat lan ér té ke lõ nél, in gat lan for gal ma zó nál.”

269.  § (1) Az Mpt. 62.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke -
zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár nak a fe de ze ti tar ta lék esz kö ze i nek 
be fek te té sé bõl – ki vé ve a szol gál ta tá si tar ta lé kot – szár ma -
zó ered ményt (be le ért ve az esz kö zök pi a ci ér té ken tör té nõ
ér té ke lé se kor meg ál la pí tott kü lön bö ze tet is) a ta gok egyé -
ni szám lái ja vá ra na pon ta kell jó vá ír ni.”

(2) Az Mpt. 62.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A lik vi di tá si és fe de ze ti tar ta lé kok hoz, ezen be lül
az egyé ni szám lák hoz és a szol gál ta tá sok tar ta lé ká hoz kü -
lön-kü lön be fek te té si port fó lió tar to zik. A fe de ze ti tar ta -
lék ban pi a ci ér té ken ki mu ta tott tagi kö ve te lé sek együt tes
össze gé nek és a füg gõ té te lek pi a ci ér té ken ki mu ta tott ál -
lo má nyá nak meg kell egyez nie a ve lük szem ben álló port -
fó lió pi a ci ér té ke lés sze rin ti (fel hal mo zott ka ma tot is tar -
tal ma zó) esz köz ér té ké vel.”

(3) Az Mpt. 62.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A fel hal mo zá si idõ szak ban levõ ta gok egyé ni szám lá in 
nyil ván tar tott el szá mo ló egy sé ge ik da rab szá má nak és ár fo -
lya má nak szor za ta meg egye zik egyé ni szám lá ik egyen le -
gé nek össze gé vel.”

270.  § Az Mpt. 62/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„62/A.  § A fe de ze ti tar ta lék ja vá ra 2008. év ben a pénz -
tár a tag díj, il let ve tag díj cé lú tá mo ga tás leg alább 94,5 szá -
za lé kát, 2009-tól 95,5 szá za lé kát kö te les jó vá ír ni. Et tõl a
pénz tár a tag sá gi jog vi szony lé te sí té sét kö ve tõ elsõ havi
tag díj ese té ben kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint el tér het.”
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271.  § (1) Az Mpt. 66.  § (5) be kez dé sé nek e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A pénz tár a va gyon ke ze lé sét ab ban az eset ben vé gez he -
ti va gyon ke ze lõ meg bí zá sa nél kül ön ál ló an, ha)

„e) a va gyon ke ze lé si te vé keny ség irá nyí tá sá ra a 48.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke zõ
szak em bert, és ha be fek te té si port fó li ó ja in gat lant is tar tal -
maz in gat lan ér té ke lõt is al kal maz. Amennyi ben a pénz tár
in gat lan fej lesz tést vé gez és az adott fej lesz tés ter ve zett ér -
té ke meg ha lad ja az öt mil lió fo rin tot, ak kor a pénz tár az
épí té si sze re lé si mun ka szak sze rû sé gé nek el len õr zé sé vel,
ille tõ leg hely szí ni kép vi se le te el lá tá sá val épí té si mû sza ki
el len õrt kö te les meg bíz ni. A mû sza ki el len õr az épí té si
mû sza ki el len õri te vé keny ség gya kor lá sá ra vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írások sze rint kö te les el jár ni.”

(2) Az Mpt. 66.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben a pénz tár va gyon ke ze lé sét rész ben
vagy egé szen ön ál ló an vég zi, a sa ját ke ze lé sé ben lévõ be -
fek te té sek va gyon ará nyos költ sé ge i re el szá molt éves
összeg nem ha lad hat ja meg a sa ját ke ze lé sû va gyon(rész)
napi brut tó pi a ci ér té kei szám ta ni át la gá nak 0,8 szá za lé -
kát.”

272.  § Az Mpt. 67/B.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben a pénz tár a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá rolt
in gat lant a pénz tár el he lye zé sé re hasz no sít ja, ak kor az in -
gat lan hasz no sí tá si dí ja ként (ho za ma ként) a pénz tár kö te -
les leg alább az in gat lan ér té ke lõ ál tal meg ha tá ro zott mi ni -
má lis bér le ti dí jat a mû kö dé si tar ta lék ból a fe de ze ti tar ta -
lék ba ne gyed éven te át ve zet ni.”

273.  § (1) Az Mpt. 68/A.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A pénz tár tag a nyug díj kor ha tá rá nak el éré sé ig hát -
ra lé võ idõ alap ján meg ha tá ro zott be so ro lás tól el tér het
(egye di port fó li ó vál tás), azon ban a nyug díj kor ha tárt meg -
elõ zõ 5 év ben a nö ve ke dé si port fó li ót nem vá laszt hat ja. A
tag nak a pénz tár felé írás ban nyi lat koz nia kell az egye di
port fó li ó vál tá si igé nyé rõl. Az egye di port fó li ó vál tá si
igény nem von ha tó vissza. A pénz tár nak a tag nyi lat ko za -
tá ban meg ha tá ro zott for du ló na pot kö ve tõ 8 mun ka na pon
be lül a port fó lió-vál tást vég re kell haj ta nia. A tag portfó -
lióváltási igé nye az elõ zõ port fó li ó vál tás tól szá mí tott 6 hó -
nap el tel té vel tel je sít he tõ. A nyi lat ko za tot a for du ló na pot
meg elõ zõ en a pénz tár ál tal meg ha tá ro zott, de leg fel jebb a
meg elõ zõ 10. mun ka na pig kell be nyúj ta ni. Amennyi ben a
nyi lat ko zat for du ló na pot nem je löl meg, ak kor a pénz tár
leg ké sõb bi for du ló nap ként a kéz hez vé telt kö ve tõ 10. mun -
ka na pot te kint he ti. Amennyi ben a tag ilyen jel le gû nyi lat -
ko za tot tett, ak kor a pénz tár nak a (6) be kez dés sze rin ti be -
so ro lás ak tu a li zá lást – az adott tag ra néz ve – nem kell el vé -
gez nie.”

(2) Az Mpt. 68/A.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A vá laszt ha tó port fó li ós rend szert mû köd te tõ
pénz tár nak a vá laszt ha tó port fó li ók és a füg gõ té te lek kö -
zöt ti ér ték pa pír át ve ze tés so rán kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sza bá lyok sze rint kell el jár ni.”

274.  § Az Mpt. 68/C.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„68/C.  § A port fó li ó vál tá si igé nye ket a pénz tár szint jén
össze gez ni kell. Az egye di port fó li ó vál tás sal össze füg gõ,
pénz tár tag ra ter helt költ sé gek nem ha lad hat ják meg az
egyé ni szám la kö ve te lés egy ez re lé két, és nem le het nek
ma ga sab bak 2000 fo rint nál, ame lyet a pénz tár az egyé ni
szám lá val szem ben ér vé nye sít het.”

275.  § (1) Az Mpt. 69.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A pénz tá ri va gyon pi a ci ér té ken tör té nõ ér té ke lé sét
mun ka na pon ként kell el vé gez ni.

(4) A pénz tá ri va gyon pi a ci ér té ken tör té nõ ér té ke lé se a
könyv vi te li nyil ván tar tá sok ban az esz kö zök nél ér té ke lé si
kü lön bö zet ként, a for rá sok nál ér té ke lé si kü lön bö zet tar ta -
lé ka ként je le nik meg. Az ér té ke lé si kü lön bö ze tet a be fek -
te té sek fel hal mo zott ka mat tal együt tes ér té ke alap ján kell
meg ha tá roz ni.”

(2) Az Mpt. 69.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(15) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) A pénz tár a tagi kö ve te lé sek egyé ni szám lán tör té -
nõ el sõd le ges nyil ván tar tá sát, va la mint a füg gõ té te lek
nyil ván tar tá sát el szá mo ló egy sé gek ben vég zi.

(9) A ta got az egyé ni szám lá ján nyil ván tar tott el szá mo -
ló egy ség mennyi sé ge után a ho zam – amely az el szá mo ló -
egy ség ár fo lyam vál to zá sá ban je le nik meg – olyan arány -
ban il le ti meg, ahogy el szá mo ló egy sé gei össze sí tett név ér -
té ke a ho zam fel osz tá sa kor az el szá mo ló egy sé gek össze sí -
tett név ér té ké hez vi szo nyul.

(10) A pénz tár nak az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya má nak
szá mí tá sá ban be kö vet ke zett hiba ese tén a hi bás ár fo lya -
mot a hiba fel tá rá sát kö ve tõ leg kö ze leb bi ár fo lyam meg ál -
la pí tás kor a hiba be kö vet ke zé sé nek idõ pont já ra vissza me -
nõ le ges ha tállyal ja ví ta nia kell. A ja ví tás so rán a hi bás ár -
fo lya mot a he lyes ér ték re kell mó do sí ta ni min den olyan
nap ra vo nat ko zó an, ame lyen ár fo lyam ki szá mí tá sá ra ke -
rült sor, s ame lyet a fel tárt hiba érin tett.

(11) Ha hi bás ár fo lya mon ke rült sor el szá mo lás ra, a hi -
bás és a he lyes ár fo lyam sze rint szá mí tott kü lönb sé get az
érin tet tek kel leg fel jebb 30 na pon be lül el kell el szá mol ni,
ki vé ve ha:

a) a hi bás ár fo lyam szá mí tás  miatt elõ állt, egy el szá mo -
ló egy ség re vo nat ko zó ár fo lyam kü lönb ség mér té ke nem éri 
el az el szá mo ló egy ség he lyes ár fo lya má nak egy ez re lé két,
il let ve – ha az el szá mo ló egy ség-ke ze lé si sza bály zat en nél
ki sebb ér té ket ha tá roz meg – az el szá mo ló egy ség-ke ze lé si
sza bály zat ban meg ál la pí tott ér té ket;
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b) a hi bás és a he lyes ár fo lyam kü lönb sé gé bõl szár ma -
zó el szá mo lá si kö te le zett ség összeg sze rû en nem ha lad ja
meg érin tet ten ként az ezer fo rin tot, il let ve – ha az el szá mo -
ló egy ség-ke ze lé si sza bály zat en nél ki sebb ér té ket ha tá roz
meg – az el szá mo ló egy ség-ke ze lé si sza bály zat ban meg ál -
la pí tott ér té ket;

c) a kü lönb sé get az érin tet tek nek kel le ne a pénz tár ré -
szé re vissza té rí te ni ük, de a pénz tár az el szá mo ló egy -
ség-ke ze lé si sza bály zat ban úgy ren del ke zett, hogy az ár fo -
lya mok kü lönb sé gé bõl adó dó el szá mo lá si kö te le zett ség
kap csán az érin tet te ket ter he lõ vissza té rí té si kö te le zett ség -
tõl el te kint és a ke let ke zett hi ányt a mû kö dé si vagy a lik vi -
di tá si tar ta lék ter hé re ren de zi.

(12) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szer re tör té nõ át ál lás nap ját a pénz tár köz gyû lé se ha tá roz -
za meg. Az át ál lás nap ja csak a ne gyed év utol só nap ja le -
het. Az át ál lás nap já ra vo nat ko zó an a pénz tár va la mennyi
tag egyé ni szám la kö ve te lé sé nek min den egyes fo rint ját
egy-egy el szá mo ló egy ség nek fe lel te ti meg. A tö re dék fo -
rin tok két ti ze des jegy mér té kig fe lel tet he tõk meg tö re -
dék-el szá mo ló egy sé gek nek. A fe de ze ti tar ta lék port fó li ó ja 
pi a ci ér té ké nek és az egyé ni szám la kö ve te lé sek pi a ci ér té -
ké nek (az egyé ni szám lán az át ál lás nap já ig jó vá írt szol -
gál ta tá si célú be vé te lek, fel osz tott ho za mok és ér té ke lé si
kü lön bö zet) át ál lás nap já ra vo nat ko zó kü lön bö ze tét a ho -
zam fel osz tást köve tõen az ak tu á lis ár fo lya mon kell a ta -
gok egyé ni szám lá já ra jó vá ír ni.

(13) Az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya má nak meg ál la pí tá -
sa mun ka na pon ta és a hó nap utol só nap já ra, a le tét ke ze lõ
ál tal tör té nik. Az ér té ke lést leg ké sõbb az ér té ke lés vo nat -
ko zá si nap ját kö ve tõ má so dik mun ka nap ra kell el vé gez ni.

(14) A pénz tár nak az ér té ke lés alap ján meg ál la pí tott ár -
fo lya mo kat az ér té ke lés nap ját kö ve tõ ne gye dik mun ka -
nap tól le het fel hasz nál nia.

(15) Az el szá mo ló egy sé gek kel kap cso la tos tranz ak ci ó -
kat a pénz tár ki zá ró lag el há rít ha tat lan kül sõ ok  miatt, a ta -
gok ér de ké ben, rend kí vü li ese tek ben, a Fel ügye let ha la -
dék ta lan tá jé koz ta tá sa mel lett fel füg geszt he ti, ha a port fó -
li ók net tó esz köz ér té ke meg ala po zot tan nem ál la pít ha tó
meg.”

276.  § (1) Az Mpt. 70.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke -
zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az in ter ne tes hon lap pal ren del ke zõ pénz tár ezen ada -
to kat, il let ve azok vál to zá sát a vál to zást, il let ve vál toz ta -
tás ról ho zott dön tést kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül – a vál to -
zá sok ki eme lé sé vel – kö te les hon lap ján köz zé ten ni, egy -
ide jû leg a Fel ügye let nek elekt ro ni kus adat szol gál ta tás út -
ján meg kül de ni.”

(2) Az Mpt. 70.  §-a a kö vet ke zõ (10)–(11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert mû köd te tõ pénz tár az el szá mo ló egy sé gek ár fo -
lya mát vá laszt ha tó port fó li ón ként hon lap ján na pon ta köz -
zé te szi. A pénz tár nak hon lap ján je lez ni kell, hogy a Fel -
ügye let hon lap ján az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya má ra vo -

nat ko zó an össze ha son lí tó ada tok ta lál ha tók. A köz zé té tel -
lel egy idõ ben a pénz tár nak az el szá mo ló egy sé gek ár fo lya -
mát be kell je len te nie a Fel ügye let nek és azt a Fel ügye let a
hon lap ján köz zé te szi.

(11) A pénz tár nak biz to sí ta nia kell, hogy az el szá mo ló -
egy sé gek ár fo lya ma hon lap ján bár mi kor vissza ke res he tõ
és hon lap já ról le tölt he tõ le gyen.”

277.  § Az Mpt. 74.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A va gyon ke ze lé si te vé keny ség szer zõ dés ben meg -
ál la pí tott el len ér té ké nek ke res ke dé si költ sé gek (ju ta lé kok) 
nél kül szá mí tott éves össze ge nem ha lad hat ja meg a ke ze -
lés re át adott va gyon(rész) napi brut tó pi a ci ér té kei szám ta -
ni át la gá nak 0,8 szá za lé kát. Az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zot -
tak nál ma ga sabb el len ér ték ese tén a szer zõ dés el len ér ték re 
vo nat ko zó ki kö té se sem mis.”

278.  § Az Mpt. 79/B.  §-a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Az át ala ku lás nap ja a jog utód pénz tár alap sza bá -
lya hatályba lépésének idõ pont ja, ame lyet az alap sza bály
el fo ga dá sá val egy ide jû leg a má so dik köz gyû lés ha tá roz
meg. Az át ala ku lás nap ja leg ko ráb ban a má so dik köz gyû -
lés nap ja le het, de nem le het ké sõb bi, mint az azt kö ve tõ
30. nap.”

KILENCEDIK RÉSZ

XVIII. Fejezet

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény módosítása

279.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü -
li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 42.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A mun ka adói já ru lé kot a mun ka adó ál la pít ja meg,
vall ja be és fi ze ti meg. A mun ka vál la lói já ru lé kot a mun -
ka adó ál la pít ja meg, von ja le, vall ja be és fi ze ti meg. A
meg ál la pí tott já ru lé ko kat csök ken te ni kell a tárgy év ben
tel je sí tett túl fi ze tés össze gé vel.

(3) A mun ka adói já ru lé kot és a brut tó mun ka bér bõl, il -
let mény bõl le vont mun ka vál la lói já ru lé kot a mun ka adó az
el szá molt hó na pot kö ve tõ hó nap 12. nap já ig fi ze ti meg és
az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(a továb biak ban: Art.) 31.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint vall ja be az ál la mi adó ha tó ság nak.

(4) A kincs tá ri kör be, ille tõ leg a he lyi ön kor mány za tok
net tó fi nan szí ro zá sa ha tá lya alá tar to zó il let mény-szám fej -
té si fel ada to kat el lá tó mun kál ta tó a meg ál la pí tott mun ka -
adói és mun ka vál la lói já ru lék meg fi ze té sét és be val lá sát az 
ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint tel je sí ti.”

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10837



280.  § (1) Az Flt. 46/B.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke -
zõ ren del ke zés sel egé szül ki:

„A meg ál la pí tott vál lal ko zói já ru lé kot csök ken te ni kell
az zal az összeg gel, ame lyet a tár sas vál lal ko zás a tárgy év -
re vo nat ko zó túl fi ze tés  miatt fi ze tett vissza a tár sas vál lal -
ko zó nak.”

(2) Az Flt. 46/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha az egyé ni vál lal ko zó tár sas vál lal ko zó ként is
biz to sí tott, a vál lal ko zói já ru lé kot csak az egyé ni vál lal ko -
zá sá ban kell meg fi zet nie. Ha az egyé ni vál lal ko zó a Tbj.
31.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint nyi lat ko za -
tot tett a tár sas vál lal ko zás ré szé re, a vál lal ko zói já ru lék fi -
ze té si kö te le zett sé gét tár sas vál lal ko zó ként tel je sí ti. Ha a
biz to sí tott tár sas vál lal ko zó egy ide jû leg több gaz da sá gi
tár sa ság sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag ja, a vál lal ko zói já -
ru lé kot ab ban a vál lal ko zá sá ban kell meg fi zet nie, amely -
ben a Tbj. 31.  §-ának (5) be kez dé se sze rint já ru lék fi ze tés re 
kö te le zett.”

XIX. Fejezet

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló
2003. évi XC. tör vény módosítása

281.  § A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról
 szóló 2003. évi XC. tör vény (a továb biak ban: Kutv.)
8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(6) Az Alap ke ze lé se so rán fel me rü lõ – így kü lö nö sen
elem zé sek, kon cep ci ók, tá mo ga tá si stra té gi ák, prog ra mok, 
pro jek tek ké szí té sé vel, pá lyá za tok meg is mer te té sé vel és
el bí rá lá sá val, a szer zõ dé sek elõ ké szí té sé vel, meg kö té sé -
vel és bo nyo lí tá sá val, nyil ván tar tá suk egyes tár gyi és sze -
mé lyi fel té te le i vel, va la mint az el len õr zés sel és ér té ke lés -
sel, to váb bá a ku ta tás fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá -
ci ó ért fe le lõs szerv nél mû köd te té sé vel kap cso la tos – költ -
sé ge ket az Alap fi nan szí roz za. Az Alap ke ze lé sé vel kap -
cso la tos költ sé gek nem ha lad hat ják meg az Alap tárgy évi
ere de ti ki adá si elõ irány za tá nak 4,5%-át.”

282.  § (1) A Kutv. 10.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (2) be -
kez dés sel:

„(2) A mi nisz ter ren del ke zé si jo gát a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel adat kör ben a ku ta tás-fej lesz té sért és in -
no vá ci ó ért fe le lõs szerv ve ze tõ jé re ru ház za.”

(2) A Kutv. 10.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az Alap mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok kö ré ben 
a ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs
szerv:)

„d) dönt az Alap pénz esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá ról.”

Felhatalmazások

283.  § Fel ha tal ma zást kap a kor mány, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za a gaz da sá gi tár sa ság sa ját te vé keny sé gi kö ré -
ben vég zett ku ta tás fej lesz té si te vé keny ség köz vet len költ -
sé ge, a ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért
fe le lõs szerv tõl ka pott írá sos iga zo lás rész le tes sza bá lya it.

TIZEDIK RÉSZ

A számvitelt, a társasági és cégjogot érintõ
módosítások

XX. Fejezet

A számvitelrõl  szóló 2000. évi C. tör vény
 módosítása

284.  § A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Szt.) 3.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ 
8. pont tal egé szül ki:

[(2) E tör vény al kal ma zá sá ban]
„8. kap csolt fél: a nem zet kö zi szám vi te li stan dar dok al -

kal ma zá sá ról  szóló 1606/2002/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott fo ga lom.”

285.  § Az Szt. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A gaz dál ko dó leg fõbb irá nyí tó (ve ze tõ) szer vén,
ügy ve ze tõ szer vén és fel ügye lõ tes tü le tén be lül a ta gok
együt tes kö te le zett sé ge – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ha tás kö rük ben el jár va – an nak biz to sí tá sa, hogy az
éves be szá mo ló, az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló és az
össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló [ide ért ve a 10.  §
(2) és (3) be kez dé se alap ján a nem zet kö zi szám vi te li stan -
dar dok sze rint el ké szí tett össze vont (kon szo li dált) éves
be szá mo lót is], va la mint a kap cso ló dó üz le ti je len tés
össze ál lí tá sa és nyil vá nos ság ra ho za ta la e tör vény elõ -
írásainak meg fele lõen tör tén jen.”

286.  § Az Szt. 11.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Üz le ti év a jog elõd nél kül ala pí tott vál lal ko zó -
nál – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – ala pí tá sa
idõ pont já tól (lé te sí tõ ok ira ta el len jegy zé sé nek, il let ve
köz ok irat ba fog la lá sá nak nap já tól) lét re jöt té nek (a cég -
jegy zék be  való be jegy zé sé nek), il let ve a cég be jegy zés
irán ti ké re lem jog erõs el uta sí tá sá nak, vagy a cég be jegy zé -
si el já rás meg szün te té sé nek nap já ig – mint mér leg for du ló -
na pig – ter je dõ idõ szak, füg get le nül an nak idõ tar ta má tól
(elõ tár sa sá gi idõ szak).”

287.  § Az Szt. 32.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:
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„(5) Ak tív idõ be li el ha tá ro lás ként kell ki mu tat ni a mér -
leg for du ló nap já ig le nem zárt el szá mo lá si ha tár idõs ügy -
let, va la mint swap ügy let ha tár idõs ügy let ré sze ese té ben
az ügy let nye re sé gé nek tárgy év re idõ ará nyo san jutó össze -
gét, leg fel jebb a fe de zett alap ügy let idõ ará nyos vesz te sé ge 
össze gé ig, ha az ügy let fe de ze ti ügy let, il let ve a mér leg ké -
szí tés idõ sza ká ban le zárt nem fe de ze ti célú el szá mo lá si
ha tár idõs, op ci ós ügy let, va la mint swap ügy let ha tár idõs
ügy let ré sze ese té ben az ügy let re a li zált nye re sé gé nek a
tárgy év re idõ ará nyo san jutó össze gét, fel té ve, hogy a  valós 
ér té ken tör té nõ ér té ke lést a vál lal ko zó nem al kal maz za.”

288.  § Az Szt. 33.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(5) Ak tív idõ be li el ha tá ro lás ként kell ki mu tat ni a köl -
csön be adott ér ték pa pír könyv sze rin ti ér té ké nek a – fel hal -
mo zott ka mat tal csök ken tett – köl csön szer zõ dés sze rin ti
ér té két meg ha la dó össze gét (vesz te sé gét). Az idõ be li el ha -
tá ro lást ak kor kell meg szün tet ni, ami kor a köl csön be ve võ
ál tal vissza szol gál ta tott ér ték pa pír el adás ra, be vál tás ra, il -
let ve egyéb ügy let ke re té ben az ál lo mány ból vég le ge sen
ki ve ze tés re ke rül, vagy a köl csön be ve võ meg té rí ti an nak
pi a ci ér té két, mert az ér ték pa pír nem ke rül vissza szol gál ta -
tás ra.

(6) Az ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok kö zött ha lasz tott rá -
for dí tás ként ki le het mu tat ni a jog sza bá lyi ren del ke zés
alap ján az üze mel te tõ nek té rí tés nél kül (vissza adá si kö te -
le zett ség nél kül) át adott esz köz (be ru há zás) nyil ván tar tás
sze rin ti ér té két. A té rí tés nél kül át adott esz köz (be ru há zás) 
idõ be li leg el ha tá rolt nyil ván tar tás sze rin ti ér té két – az át -
adás kor meg ha tá ro zott mó don és idõ tar ta mon be lül – kell
a rend kí vü li rá for dí tá sok kal szem ben meg szün tet ni.”

289.  § Az Szt. 44.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Passzív idõ be li el ha tá ro lás ként kell ki mu tat ni a
mér leg ké szí tés idõ pont já ig le nem zárt nem fe de ze ti célú
el szá mo lá si ha tár idõs, op ci ós ügy let és swap ügy let ha tár -
idõs ügy let ré sze ese té ben az ügy let tár gyá nak az ügy let zá -
rá sa idõ pont já ban ér vé nyes pi a ci ár fo lya ma és a kö té si (ha -
tár idõs) ár fo lya ma kö zöt ti vesz te ség jel le gû kü lön bö zet
pén zü gyi leg nem re a li zált vár ha tó össze gét, va la mint a
mér leg for du ló nap já ig le nem zárt fe de ze ti célú el szá mo lá -
si ha tár idõs ügy let és swap ügy let ha tár idõs ügy let ré sze
ese té ben az ügy let vesz te sé gé nek tárgy év re idõ ará nyo san
jutó össze gét, leg fel jebb a fe de zett alap ügy let idõ ará nyos
nye re sé gé nek össze gé ig, il let ve a mér leg ké szí tés idõ sza -
ká ban le zárt nem fe de ze ti célú el szá mo lá si ha tár idõs,
 opciós ügy let, va la mint swap ügy let ha tár idõs ügy let ré sze
ese té ben az ügy let re a li zált vesz te sé gé nek a tárgy év re idõ -
ará nyo san jutó össze gét, fel té ve, hogy a  valós ér té ken tör -
té nõ ér té ke lést a vál lal ko zó nem al kal maz za.”

290.  § (1) Az Szt. 45.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A passzív idõ be li el ha tá ro lá sok kö zött ha lasz tott
be vé tel ként kell ki mu tat ni a rend kí vü li be vé tel ként el szá -
molt]

„c) té rí tés nél kül (vissza adá si kö te le zett ség nél kül) át -
vett esz kö zök, to váb bá az aján dék ként, a ha gya ték ként ka -
pott, a több let ként fel lelt esz kö zök pi a ci – il let ve jog sza -
bály el té rõ ren del ke zé se ese tén a jog sza bály sze rin ti – ér té -
két.”

(2) Az Szt. 45.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Passzív idõ be li el ha tá ro lás ként kell ki mu tat ni a
köl csön be adott ér ték pa pír – fel hal mo zott ka mat tal csök -
ken tett – köl csön szer zõ dés sze rin ti ér té ké nek a könyv sze -
rin ti ér té két meg ha la dó össze gét (nye re sé gét). Az idõ be li
el ha tá ro lást ak kor kell meg szün tet ni, ami kor a köl csön be -
ve võ ál tal vissza szol gál ta tott ér ték pa pír el adás ra, be vál -
tás ra, il let ve egyéb ügy let ke re té ben az ál lo mány ból vég le -
ge sen ki ve ze tés re ke rül, vagy a köl csön be ve võ meg té rí ti
an nak pi a ci ér té két, mert az ér ték pa pír nem ke rül vissza -
szol gál ta tás ra.”

291.  § Az Szt. 50.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A té rí tés nél kül (a vissza adá si kö te le zett ség nél kül)
át vett esz köz, il let ve az aján dék ként, ha gya ték ként ka pott
esz köz, to váb bá a több let ként fel lelt (a nem adminisztrá -
ciós hi bá ból szár ma zó több let-) esz köz be ke rü lé si (be szer -
zé si) ér té ke – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – az
esz köz nek az ál lo mány ba vé tel idõ pont já ban is mert pi a ci
ér té ke.”

292.  § Az Szt. 55.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ve võn ként, az adó son ként kis össze gû kö ve te lé -
sek könyv vi tel ben el kü lö ní tett cso port já ra – a ve võk, az
adó sok együt tes mi nõ sí té se alap ján – az ér ték vesz tés
össze ge ezen kö ve te lé sek nyil ván tar tás ba vé te li ér té ké nek
szá za lé ká ban is meg ha tá roz ha tó, egy összeg ben el szá mol -
ha tó, el kü lö ní tet ten ki mu tat ha tó. Ez eset ben a kö vet ke zõ
évi mér leg for du ló na pi ér té ke lés kor a ve võn ként, adó son -
ként kis össze gû kö ve te lé sek – ha son ló mó don meg ál la pí -
tott – ér ték vesz té sé nek össze gét össze kell vet ni az elõ zõ
évi, ilyen jog cí men el szá molt ér ték vesz tés össze gé vel és a
cso port szint jén mu tat ko zó kü lön bö ze tet – elõ je lé nek
meg fele lõen – a ko ráb ban el szá molt ér ték vesz tést nö ve lõ
ér ték vesz tés ként, il let ve a ko ráb ban el szá molt ér ték vesz -
tés vissza írá sa ként kell el szá mol ni.”

293.  § (1) Az Szt. 86.  §-a (3) be kez dé sé nek j) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A rend kí vü li be vé te lek kö zött kell ki mu tat ni:]

„j) a té rí tés nél kül ka pott (igény be vett) szol gál ta tá sok
pi a ci – il let ve jog sza bály el té rõ ren del ke zé se ese tén a jog -
sza bály sze rin ti – ér té két.”
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(2) Az Szt. 86.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A rend kí vü li be vé te lek kö zött kell el szá mol ni, de ha -
lasz tott be vé tel ként idõ be li leg el kell ha tá rol ni:]

„c) a té rí tés nél kül át vett esz kö zök, to váb bá az aján dék -
ként, a ha gya ték ként ka pott, a több let ként fel lelt esz kö zök
pi a ci – il let ve jog sza bály el té rõ ren del ke zé se ese tén a jog -
sza bály sze rin ti – ér té két;”

(3) Az Szt. 86.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben a ha lasz tott be vé tel ként ki mu ta tott
összeg je len tõs és a meg bíz ha tó és  valós össz kép kö ve tel -
mé nye azt in do kol ja, a meg szün te tést – az el len té te le zett
költ ség nek, il let ve rá for dí tás nak meg fele lõen – az egyéb
be vé te lek kel, il let ve a pénz ügyi mû ve le tek be vé te le i vel
szem ben is el le het szá mol ni.”

(4) Az Szt. 86.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A rend kí vü li rá for dí tá sok kö zött kell el szá mol ni, de 
ha lasz tott rá for dí tás ként idõ be li leg el le het ha tá rol ni – az
össze mé rés szám vi te li alap elv ér vé nye sü lé se ér de ké -
ben – a vál lal ko zó ál tal meg valósított (meg szer zett) és jog -
sza bá lyi ren del ke zés alap ján az üze mel te tõ nek té rí tés nél -
kül (vissza adá si kö te le zett ség nél kül) át adott olyan esz köz 
(be ru há zás) nyil ván tar tás sze rin ti ér té két, ame lyet a jö võ -
be ni vál lal ko zá si te vé keny sé ge ér de ké ben  valósított (szer -
zett) meg.”

294.  § Az Szt. 89.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A ki egé szí tõ mel lék let ben be kell mu tat ni azon
kap csolt fe lek kel le bo nyo lí tott ügy le te ket, ame lyek be mu -
ta tá sá ról e tör vény kü lön nem ren del ke zik, ha ezen ügy le -
tek lé nye ge sek és nem a szo ká sos pi a ci fel té te lek kö zött
 valósultak meg. En nek so rán be kell mu tat ni az ügy le tek
ér té két, a kap csolt fél lel fenn ál ló kap cso lat jel le gét és az
ügy le tek kel kap cso la tos egyéb, a vál lal ko zó pénz ügyi
hely ze té nek meg íté lé sé hez szük sé ges in for má ci ó kat. Az
egye di ügy le tek re vo nat ko zó in for má ci ók össze sít he tõk az 
ügy le tek jel le ge sze rint, ha az össze sí tés nem aka dá lyoz za
az érin tett ügy le tek nek a vál lal ko zó pénz ügyi hely ze té re
gya ko rolt ha tá sá nak a meg íté lé sét.”

295.  § Az Szt. 90.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A ki egé szí tõ mel lék let ben be kell mu tat ni:]

„c) azon mér le gen kí vü li té te lek és mér leg ben nem sze -
rep lõ meg ál la po dá sok jel le gét, üz le ti cél ját és pénz ügyi ki -
ha tá sa it, ame lyek be mu ta tá sá ról e tör vény kü lön nem ren -
del ke zik, ha e té te lek bõl és meg ál la po dá sok ból szár ma zó
koc ká za tok vagy elõ nyök lé nye ge sek, és be mu ta tá suk
szük sé ges a vál lal ko zó pénz ügyi hely ze té nek meg íté lé sé -
hez;”

296.  § Az Szt. a 95/A.  §-a után a kö vet ke zõ 95/B.  §-sal
egé szül ki:

„95/B.  § (1) Az a vál lal ko zó, amely nek át ru ház ha tó ér -
ték pa pír ja it az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la mely ál la -
má nak sza bá lyo zott pi a cán ke res ke dés re be fo gad ták, üz le -
ti je len té sé ben vál la lat irá nyí tá si nyi lat ko za tot tesz köz zé.

(2) A vál la lat irá nyí tá si nyi lat ko zat nak leg alább az aláb -
bi a kat kell tar tal maz nia:

a) hi vat ko zás a vál lal ko zó ál tal – jog sza bály ren del ke -
zé se alap ján – kö te le zõ en al kal ma zan dó és/vagy ön kén te -
sen al kal ma zott vál la lat irá nyí tá si sza bá lyok ra, an nak meg -
je lö lé sé vel, hogy ezen sza bá lyok mi lyen mó don hoz zá fér -
he tõk a nyil vá nos ság szá má ra,

b) hi vat ko zás a jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ken túlme -
nõen al kal ma zott vál la lat irá nyí tá si gya kor lat tal össze füg -
gõ in for má ci ók ra,

c) an nak be mu ta tá sa, hogy a vál lal ko zó – a jog sza bá -
lyok kal össz hang ban – az a) pont sze rin ti sza bá lyok mely
ré sze i tõl, mi lyen mér ték ben és mi lyen ok ból tért el,

d) an nak in dok lá sa, ha a vál lal ko zó az a) pont sze rin ti
sza bá lyok va la mely ren del ke zé sét nem al kal maz ta,

e) a vál lal ko zó bel sõ el len õr zé si és koc ká zat ke ze lé si
rend sze re(i) fõbb jel lem zõ i nek be mu ta tá sa a be szá mo ló -
ké szí tés össze füg gé sé ben,

f) a 95/A.  § c), d), f), h) és i) pont ja sze rin ti in for má ci ók, 
ha a vál lal ko zó a 95/A.  § ha tá lya alá tar to zik,

g) a leg fõbb irá nyí tó (ve ze tõ) szerv, az ügy ve ze tõ szerv 
és a fel ügye lõ tes tü let, va la mint ezek bi zott sá ga i nak össze -
té te le és mû kö dé se.

(3) A vál lal ko zó nak hoz zá fér he tõ vé kell ten nie a (2) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti gya kor la tá nak le írá sát a nyil vá -
nos ság szá má ra. E gya kor lat – a vál lal ko zó dön té se sze -
rint – be mu tat ha tó az üz le ti je len tés ben, de más mó don is
hoz zá fér he tõ vé te he tõ a nyil vá nos ság szá má ra.”

297.  § Az Szt. 96.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel -
lék le té nek nem kell tar tal maz nia a 90.  § (3) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti mér le gen kí vü li té te lek és mér leg ben
nem sze rep lõ meg ál la po dá sok pénz ügyi ki ha tá sa it, va la -
mint a 89.  § (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat.”

298.  § Az Szt. 120.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ré szét
ké pe zõ össze vont (kon szo li dált) mér le get, össze vont (kon -
szo li dált) ered mény ki mu ta tást és az össze vont (kon szo li -
dált) ki egé szí tõ mel lék le tet a hely és a ke let fel tün te té sé vel 
az anya vál la lat kép vi se le té re jo go sult sze mély kö te les alá -
ír ni.”

299.  § Az Szt. 133.  §-ának (4) be kez dése a kö vet ke zõ
i) és j) pont tal egé szül ki:
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[(4) Az össze vont (kon szo li dált) ki egé szí tõ mel lék let ben
az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl a kö vet ke zõ ada -
to kat kell fel tün tet ni:]

„i) azon össze vont (kon szo li dált) mér le gen kí vü li té te -
lek és össze vont (kon szo li dált) mér leg ben nem sze rep lõ
meg ál la po dá sok jel le gét, üz le ti cél ját és pénz ügyi ki ha tá -
sa it, ame lyek be mu ta tá sá ról e tör vény kü lön nem ren del -
ke zik, ha e té te lek bõl és meg ál la po dá sok ból szár ma zó
koc ká za tok vagy elõ nyök lé nye ge sek, és be mu ta tá suk
szük sé ges a kon szo li dá lás ba be vont vál lal ko zá sok egé sze
pénz ügyi hely ze té nek meg íté lé sé hez;

j) az anya vál la lat vagy a kon szo li dá lás ba be vont más
vál lal ko zás ál tal kap csolt fe lek kel le bo nyo lí tott azon ügy -
le te ket (ide nem ért ve a vál la lat cso por ton be lü li ügy le te -
ket), ame lyek be mu ta tá sá ról e tör vény kü lön nem ren del -
ke zik, ha ezen ügy le tek lé nye ge sek és nem a szo ká sos
 piaci fel té te lek kö zött  valósultak meg. En nek so rán be kell
mu tat ni az ügy le tek ér té két, a kap csolt fél lel fenn ál ló kap -
cso lat jel le gét és az ügy le tek kel kap cso la tos egyéb, a kon -
szo li dá lás ba be vont vál lal ko zá sok egé sze pénz ügyi hely -
ze té nek meg íté lé sé hez szük sé ges in for má ci ó kat. Az egye -
di ügy le tek re vo nat ko zó in for má ci ók össze sít he tõk az
ügy le tek jel le ge sze rint, ha az össze sí tés nem aka dá lyoz za
az érin tett ügy le tek nek a kon szo li dá lás ba be vont vál lal ko -
zá sok egé sze pénz ügyi hely ze té re gya ko rolt ha tá sá nak a
meg íté lé sét.”

300.  § Az Szt. 134.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) Amennyi ben a kon szo li dá lás ba be vont va la mely
vál lal ko zás át ru ház ha tó ér ték pa pír ja it az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség va la mely ál la má nak sza bá lyo zott pi a cán ke -
res ke dés re be fo gad ták, az össze vont (kon szo li dált) üz le ti
je len tés ben be kell mu tat ni a vál la lat cso port bel sõ el len õr -
zé si és koc ká zat ke ze lé si rend sze re i nek fõbb jel lem zõ it az
össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ké szí té sé vel
össze füg gés ben.

(4) Az össze vont (kon szo li dált) üz le ti je len tést ma gyar
nyel ven kell el ké szí te ni és azt a hely és a ke let fel tün te té sé -
vel az anya vál la lat kép vi se le té re jo go sult sze mély kö te les
alá ír ni.”

301.  § Az Szt. 135.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Nem kell az elõ tár sa sá gi idõ szak ról, mint ön ál ló
üz le ti év rõl kü lön be szá mo lót ké szí te ni, ha ezen idõ szak
alatt a vál lal ko zó vál lal ko zá si te vé keny sé gét nem kezd te
meg, és a be jegy zés re az üz le ti év nap tá ri év nek meg fe le lõ, 
il let ve a 11.  § (2) be kez dé se sze rint vá lasz tott mér leg for -
du ló nap já ig sor ke rült. Ez eset ben az elsõ üz le ti év a lé te sí -
tõ ok irat el len jegy zé sé nek, il let ve köz ok irat ba fog la lá sá -
nak nap já tól a be jegy zett tár sa ság üz le ti évé nek mér leg for -
du ló nap já ig tart.”

302.  § Az Szt. 145.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A 20.  § (4) be kez dé se sze rin ti le he tõ ség al kal ma zá -
sa ese tén az át té rés re csak az üz le ti év vé gén, az üz le ti év
mér leg for du ló nap já val ke rül het sor.”

303.  § Az Szt. 154/B.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„154/B.  § (1) A vál lal ko zó (ide ért ve az anya vál la la tot és 
a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le -
pét is) a 153–154/A.  §-ok ban fog lalt le tét be he lye zé si és
köz zé té te li kö te le zett sé gé nek – a cég nyil vá nos ság ról, a bí -
ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló tör vény
vo nat ko zó elõ írásainak figye lembe véte lével – elekt ro ni -
kus úton tesz ele get.

(2) A vál lal ko zó az éves be szá mo ló nak, az egy sze rû sí -
tett éves be szá mo ló nak, az össze vont (kon szo li dált) éves
be szá mo ló nak a cég in for má ci ós és az elekt ro ni kus cég el -
já rás ban köz re mû kö dõ szol gá lat hoz tör té nõ (1) be kez dés
sze rin ti meg kül dé sé vel egy ide jû leg tel je sí ti mind a le tét be
he lye zé si, mind a köz zé té te li kö te le zett sé gét.”

304.  § Az Szt. 175.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
n) pont tal egé szül ki:

[(2) E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„n) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i,
2006/46/EK irány el ve a meg ha tá ro zott jogi for má jú tár sa -
sá gok éves be szá mo ló já ról  szóló 78/660/EGK, az össze -
vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ról  szóló 83/349/EGK,
a ban kok és más pénz ügyi in téz mé nyek éves be szá mo ló já -
ról és kon szo li dált éves be szá mo ló já ról  szóló
86/635/EGK, va la mint a biz to sí tó in té ze tek éves és össze -
vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló i ról  szóló 91/674/EGK
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

305.  § Az Szt. 177.  §-a a kö vet ke zõ (15) be kez dés sel
egé szül ki:

„(15) Amennyi ben a vál lal ko zó az Szt. – egyes adótör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi CXXVI. tör vény
292.  §-ával mó do sí tott – 55.  §-a (2) be kez dé sé nek elõ írását 
adott üz le ti évre vo nat ko zó an elõ ször al kal maz za, az adott
üz le ti év elsõ nap já val ezen kö ve te lé sek hez kap cso ló dó an
ki mu ta tott ér ték vesz tés össze gét az egyéb be vé te lek kel
szem ben meg kell szün tet nie (vissza kell ír nia).”

XXI. Fejezet

A gazdasági társaságokról  szóló
2006. évi IV. tör vény módosítása

306.  § A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 26.  §-ának (2) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kor lát la nul és egye tem le -
ge sen fe lel nek a tár sa ság gal szem ben azo kért a ká ro kért,
ame lyek a be je len tett adat, jog vagy tény  valótlanságából,
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il let ve a be je len tés ké se del mé bõl vagy el mu lasz tá sá ból
szár maz nak, ide ért ve azt is, ha a szám vi te li tör vény sze rin -
ti be szá mo ló, va la mint a kap cso ló dó üz le ti je len tés össze -
ál lí tá sa és nyil vá nos ság ra ho za ta la nem a szám vi te li tör -
vény elõ írásainak meg fele lõen tör tént.”

307.  § A Gt. 36.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok – a Ptk. kö zös kár oko -
zás ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint – kor lát la nul és egye -
tem le ge sen fe lel nek a gaz da sá gi tár sa ság gal szem ben a
tár sa ság nak az el len õr zé si kö te le zett sé gük meg sze gé sé vel
oko zott ká ro kért, ide ért ve a szám vi te li tör vény sze rin ti be -
szá mo ló, va la mint a kap cso ló dó üz le ti je len tés össze ál lí tá -
sá val és nyil vá nos ság ra ho za ta lá val össze füg gõ el len õr zé -
si kö te le zett ség meg sze gé sét is.”

308.  § A Gt. 337.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:
(337.  § E tör vény – a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi

cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló tör vénnyel
együtt a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg fe le lést
szol gál ja:)

„g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/46/EK
irány el ve (2006. jú ni us 14.) a meg ha tá ro zott jogi for má jú
tár sa sá gok éves be szá mo ló já ról  szóló 78/660/EGK, az
össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ról  szóló
83/349/EGK, a ban kok és más pénz ügyi in téz mé nyek éves 
be szá mo ló já ról és kon szo li dált éves be szá mo ló já ról  szóló
86/635/EGK, va la mint a biz to sí tó in té ze tek éves és össze -
vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló i ról  szóló 91/674/EGK
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

XXII. Fejezet

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. tör vény

módosítása

309.  § A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és
a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb -
biak ban: Ctv.) 13.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A 15.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti cég in for má ció
a cég in for má ci ós szol gá lat hon lap ján ke re sõ prog ram se -
gít sé gé vel is meg is mer he tõ.”

310.  § A Ctv. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég in for má ci ós szol gá lat tól a cég jegy zék be be -
jegy zett ada tok, va la mint a szám vi te li be szá mo ló, an nak
ré szei (mér leg, ered mény ki mu ta tás, ki egé szí tõ mel lék let)
cso por to sí tott cég in for má ci ó ként tör té nõ szol gál ta tá sa is
kér he tõ. A mér leg és az ered mény ki mu ta tás ada ta i nak to -

váb bi fel dol go zás ra al kal mas ál la pot ban tör té nõ szol gál ta -
tá sa is igé nyel he tõ.”

311.  § A Ctv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót
elekt ro ni kus úton kell a cég in for má ci ós szol gá lat nak meg -
kül de ni; en nek so rán nincs he lye a pa pír ala pú be szá mo ló
képi for má tu mú elekt ro ni kus ok irat tá tör té nõ át ala kí tá sá -
nak. Az elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tás sal a cég le tét -
be he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett sé gé nek is ele get tesz.

(2) A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló elekt ro ni -
kus ok irat ként tör té nõ el ké szí té se nem jo go sít a be szá mo ló 
össze ál lí tá sát (for má ját, szer ke ze tét, ta go lá sát) il le tõ en a
szám vi te li tör vény ben elõ írt ren del ke zé sek tõl  való elté -
résre.

(3) A be szá mo lót a cég szer ve ze ti kép vi se lõ je, jogi kép -
vi se lõ je vagy a cég szá má ra könyv vi te li szol gál ta tást nyúj -
tó, erre meg ha tal ma zott, il let ve meg bí zott köny ve lõ je kül -
di meg a cég in for má ci ós szol gá lat szá má ra.

(4) Ha a cég a be szá mo ló ról – kü lön jog sza bály sze rint arra 
fel jo go sí tott ál tal alá írt – pa pír ala pú ok irat alap ján ha tá ro zott, 
úgy a (3) be kez dés sze rin ti sze mély egy ben iga zol ja, hogy az
ezt köve tõen elekt ro ni kus úton meg kül dött be szá mo ló meg -
egye zik a jó vá ha gyott be szá mo ló val. Eb ben az eset ben a
(3) be kez dés sze rin ti sze mély a pa pír ala pú be szá mo ló egy
ere de ti pél dá nyát – an nak el fo ga dá sá tól szá mí tott tíz
évig – meg õr zi és amennyi ben a meg kül dött be szá mo ló sza -
bály sze rû sé gé vel össze füg gés ben két ség me rül ne fel, kö te les
azt a cég bí ró ság fel hí vá sá ra be mu tat ni.

(5) A be szá mo ló hoz mel lé kel ni kell az adó zott ered -
mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot, va la mint kö -
te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a füg get len könyv vizs gá lói
je len tést is. E tör vény be szá mo ló ra vo nat ko zó elõ írásait az 
adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ra,
va la mint a könyv vizs gá lói je len tés re is meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(6) A be szá mo ló hoz – a cég, a be szá mo lót be nyúj tó ter -
mé sze tes sze mély azo no sít ha tó sá ga, va la mint a be nyúj tás
jog sze rû sé gé nek iga zo lá sa ér de ké ben – elekt ro ni kus ûr la -
pot kell mel lé kel ni.

(7) A be szá mo lót, az (5) be kez dés sze rin ti mel lék le te -
ket, va la mint a (6) be kez dés sze rin ti ûr la pot – a (8) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – leg alább fo ko zott biz ton sá gú
elekt ro ni kus alá írás sal el lát va kell meg kül de ni.

(8) A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló a cég in for -
má ci ós szol gá lat ré szé re – az (1)–(6), va la mint a (9) be kez -
dés ben fog lal tak al kal ma zá sá val – a kor mány za ti por tál út -
ján is be nyújt ha tó.

(9) A (6) be kez dés sze rin ti ûr lap for mai és tar tal mi kel -
lé ke it, to váb bá a be szá mo ló elekt ro ni kus úton tör té nõ
meg kül dé sé vel kap cso la tos el já rás sza bá lya it ren de let ál -
la pít ja meg.

(10) A köz zé té te li dí jat kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don kell meg fi zet ni az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ál tal ki ál lí tott szám la
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alap ján, az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um nak a kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra.”

312.  § (1) A Ctv. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek har ma dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az elekt ro ni kus iga zo lást – ki vé ve, ha a be szá mo lót a
kor mány za ti por tál út ján nyúj tot ták be – fo ko zott biz ton sá -
gú elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel kell el lát ni.”

(2) A Ctv. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A cég in for má ci ós szol gá lat ha la dék ta la nul biz to sít -
ja a sza bály sze rû en ér ke zett be szá mo ló meg is mer he tõ sé -
gét. A be szá mo lót, il let ve an nak elekt ro ni kus má so la tát a
cég in for má ci ós szol gá lat õrzi. A 12.  §, va la mint a 16–17.  § 
meg fe le lõ al kal ma zá sá val má so lat kér he tõ a be szá mo ló
egé szé rõl, il let ve an nak ré sze i rõl (mér leg, ered mény ki mu -
ta tás, ki egé szí tõ mel lék let) is. A be szá mo ló a cég bí ró sá -
gon, va la mint a cég in for má ci ós szol gá lat nál in gye ne sen
meg te kint he tõ.”

(3) A Ctv. 19.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A cég in for má ci ós szol gá lat a szám vi te li tör vény sze -

rin ti be szá mo ló le tét be he lye zé sé re és köz zé té te lé re elõ írt tör -
vényi ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül fel hív ja a
cég fi gyel mét kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sá ra, to váb bá
arra, hogy ti zen öt na pon be lül an nak te gyen ele get. A ha tár -
idõ ered mény te len el tel te ese tén a cég in for má ci ós szol gá lat
elekt ro ni kus úton tör vényességi fel ügye le ti el já rás le foly ta tá -
sa iránt be je len tést tesz a cég bí ró ság nál.”

313.  § A Ctv. 20.  §-ának (1) be kez dé se a je len le gi ren -
del ke zé se ket köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A Cég köz löny a hi te le zõ vé del mi nyil ván tar tás mû köd -
te té se ré vén elõ se gí ti, hogy a gaz da sá gi for ga lom sze rep lõi 
meg bíz ha tó in for má ci ók bir to ká ban hoz has sák meg dön -
té se i ket.”

314.  § A Ctv. 55.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(1) A cég nek – az egy sze rû sí tett vég el szá mo lás ki vé te -
lé vel – ti zen öt na pon be lül vál to zás ként be kell je len te nie a 
cég bí ró ság nak a vég el szá mo lás meg in dí tá sát. Tör vény ben 
meg ha tá ro zott ese tek ben a cég bí ró ság hi va tal ból ren de li el 
vég el szá mo lást és az ez zel össze füg gõ cégjegyzék -
adat-változásokat is hi va tal ból jegy zi be a cég jegy zék be.
A hi va tal ból ki je lölt vég el szá mo ló az alá írá si cím pél dá -
nyát jogi kép vi se lõ köz re mû kö dé se nél kül, a ki ren de lé sé -
tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les be nyúj ta ni a cég -
bí ró ság nak. A cég bí ró ság a vég el szá mo lás el ren de lé sé rõl
elekt ro ni kus úton ha la dék ta la nul ér te sí ti az ál la mi adó ha -
tó sá got. A vég el szá mo lás le foly ta tá sá nak és a vég el szá -
mo lás sal kap cso la tos vál to zá sok be jegy zé sé nek rész le tes
sza bá lya it a VIII. Fe je zet tar tal maz za.”

315.  § A Ctv. 62.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(4) A cég a cég jegy zék bõl  való tör lés sel szû nik meg.
Ha a cég tör lé sé re nem fel szá mo lá si, ille tõ leg vég el szá mo -
lá si el já rást köve tõen ke rül sor, a cég bí ró ság a cé get ak kor
tö röl he ti a cég jegy zék bõl, ha az ál la mi adó ha tó ság – a
vám ha tó ság tól be szer zett ada tok alap ján is – elekt ro ni kus
úton ar ról tá jé koz tat ja, hogy a cég nél adó ha tó sá gi el já rás
nincs fo lya mat ban, és el len õr zést, vég re haj tást nem kez de -
mé nyez vagy en nek hi á nyá ban a 84.  § (1) be kez dé sé ben,
il let ve a 91.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elekt ro ni -
kus ér te sí tés tõl szá mí tott 90 nap el telt. Amennyi ben a tá jé -
koz ta tás sze rint az adó ha tó ság a cég nél el já rást foly tat,
vagy el len õr zést, vég re haj tást kez de mé nyez, a cég csak az
adó ha tó sá gi el já rá sok jog erõs be fe je zé sé rõl  szóló elekt ro -
ni kus tá jé koz ta tást köve tõen tö röl he tõ a cég jegy zék bõl. A
cég jegy zék azt is tar tal maz za, hogy a tör lés re ké re lem re
vagy hi va tal ból ke rült-e sor.”

316.  § A Ctv. 84.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a tör vényes mû kö dés a bí ró ság ál tal ho zott in -
téz ke dé sek el le né re sem kö vet ke zik be, a cég bí ró ság a cé -
get el tilt ja a to váb bi mû kö dés tõl, egy ben meg szûnt nek
nyil vá nít ja, és kez de mé nye zi a cég fel szá mo lá sát, vagy el -
ren de li a vég el szá mo lást, amennyi ben az adott cég for má ra 
irány adó anya gi jog sza bá lyok ezt le he tõ vé te szik. Ha a fel -
szá mo lás ra vagy vég el szá mo lás ra az adott cég for má ra te -
kin tet tel nem ke rül het sor, e tény rõl a cég bí ró ság az ál la mi
adó ha tó sá got elekt ro ni kus úton ha la dék ta la nul ér te sí ti és a 
cég re irány adó anya gi jog sza bály ren del ke zé sei sze rint
gon dos ko dik a cég cég jegy zék bõl tör té nõ tör lé sé rõl.”

317.  § A Ctv. 87.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a cég nem tett ele get a szám vi te li tör vény sze rin -
ti be szá mo ló meg kül dé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek,
a cég bí ró ság leg ké sõbb a cég in for má ci ós szol gá lat be je -
len té sé nek ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be -
lül, ha a cég mu lasz tá sát meg ál la pí tot ta, hi va tal bó li tör -
vényességi fel ügye le ti el já rást in dít. A cég bí ró ság nak a
81.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti tör vényességi fel -
ügye le ti in téz ke dést al kal maz nia kell.”

318.  § A Ctv. 91.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A meg szün te té si el já rás meg in dí tá sá ról  szóló vég zést
a cég bí ró ság – a kéz be sí tés mel lõ zé sé vel – a Cég köz löny ben
köz zé te szi és ez zel egy ide jû leg a meg szün te té si el já rás meg -
in dí tá sá nak té nyé rõl az ál la mi adó ha tó sá got elekt ro ni kus
úton ér te sí ti. A vég zés nek fel hí vást kell tar tal maz nia arra,
hogy aki nek a cég szék he lyé re, mû kö dé sé re (ide ért ve azt az
ese tet is, ha a cég el len per van fo lya mat ban), il let ve a kép vi -
se lõ la kó he lyé re vo nat ko zó adat ról tu do má sa van, azt a köz -
zé té tel tõl szá mí tott har minc na pon be lül a cég bí ró ság nak je -
lent se be. A vég zés nek fel hí vást kell tar tal maz nia arra is,
hogy a cég hi te le zõi és az egyéb ér de kel tek a cég ál ta luk is -
mert ingó vagy in gat lan va gyo ná ra vo nat ko zó ada to kat – hi -
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te le zõk ese té ben hi te le zõi igé nyü ket is meg je löl ve – har minc
na pon be lül je lent sék be.”

319.  § A Ctv. 111.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
f) pont tal egé szül ki:

[(1) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás be fe je zé se kor el -
ké szí ti és – a cég nél mû kö dõ fel ügye lõ bi zott ság vagy más
el len õr zés re fel jo go sí tott szerv, il let ve könyv vizs gá ló je -
len té sé vel együtt – a leg fõbb szerv elé ter jesz ti jó vá ha -
gyás ra:]

„f) az ál la mi adó ha tó ság és a vám ha tó ság – erre a cél ra
rend sze re sí tett nyom tat vá nyon ki adott – nyi lat ko za tát ar -
ról, hogy a cég nek adó tar to zá sa nincs, és a cég nél adó ha tó -
sá gi el já rás nincs fo lya mat ban.”

320.  § A Ctv. 112.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A vég el szá mo ló ál tal be nyúj tott, a cég tör lé sé re irá -
nyu ló ké re lem il le ték men tes, és a cég tör lé sét tar tal ma zó
vég zés köz zé té te lé ért köz zé té te li költ ség té rí tést nem kell
fi zet ni. A ké re lem hez az arra vo nat ko zó ha tá ro za tot, a
111.  § (1) be kez dé sé nek b)–d) és f) pont ja i ban fel so rolt
ira to kat, va la mint a 111.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt ha -
tá ro za tot kell csa tol ni.”

321.  § A Ctv. 128.  §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:
(Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter,

hogy)
„j) a szám vi te li sza bá lyo zá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -

ér tés ben a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló elekt ro ni kus 
úton tör té nõ meg kül dé se so rán csa to lan dó ûr lap for mai és
tar tal mi ele me i re, to váb bá a be szá mo ló elekt ro ni kus úton tör -
té nõ meg kül dé sé vel kap cso la tos el já rás ra.”
(vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít sa
meg.)

322.  § A Ctv. 132.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
d) pont tal egé szül ki:

[(2) E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:]

„d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1893/2006/EK
ren de le te (2006. de cem ber 20.) a gaz da sá gi te vé keny sé gek 
sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét -
re ho zá sá ról.”

TIZENEGYEDIK RÉSZ

XXIII. Fejezet

A szerencsejáték szervezésérõl  szóló
 1991. évi XXXIV. tör vény módosítása

323.  § A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Szjtv.) 1.  §-a a kö vet ke -
zõ új (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) A nye re mény re jo go sult já té kos ké ré sé re a sze ren -
cse já ték-szer ve zõ kö te les – az ál la mi adó ha tó ság ál tal
rend sze re sí tett és hi te le sí tett bi zony la ton – a 200 ezer fo -
rin tot meg ha la dó nye re mény rõl an nak jog cí mét és fo rint -
ér té két ta nú sí tó iga zo lást adni. A nye re mény iga zo lás nak
tar tal maz nia kell a sze ren cse já ték-szer ve zõ és a já té kos
azo no sí tó ada ta it, a nye rés és a nye re mény át vé te lé nek he -
lyét és idõ pont ját, a sze ren cse já ték-szer ve zõ ál tal a nye re -
mény bõl le vont sze mé lyi jö ve de lem adó össze gét, va la -
mint pénz nye rõ au to ma tá ból szár ma zó nye re mény ese tén
a pénz nye rõ au to ma ta gyár tá si szá mát és a mé rés ügyi
szerv ál tal adott azo no sí tó szá mát.”

324.  § Az Szjtv. 2.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Nem foly tat ha tó bel föl dön vagy kül föl dön szer ve -
zett sze ren cse já ték ban tör té nõ rész vé tel re Ma gyar or szá -
gon ér té ke sí té si, szer ve zõ, köz ve tí tõ te vé keny ség, ha a
sze ren cse já ték szer ve zé sé re az ál la mi adó ha tó ság nem
adott en ge délyt.”

325.  § Az Szjtv. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kon cesszi ós szer zõ dés meg kö té sé re a Ktv. 5.  §
(1) be kez dé se sze rin ti nyil vá nos pá lyá za tot a mi nisz ter írja 
ki. A kon cesszi ós pá lyá zat ki írá sá hoz – or szá gos pá lyá zat
ki vé te lé vel – az érin tett te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le té nek, Bu da pes ten a fõ vá ro si ön kor mány zat köz -
gyû lés nek egyet ér té se is szük sé ges. Or szá gos pá lyá zat tal
el nyert kon cesszi ós jog te kin te té ben az ál la mi adó ha tó ság
az en ge délyt azok ra a te le pü lé sek re adja ki, ame lyek ön -
kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te – Bu da pes ten a fõ vá -
ro si ön kor mány zat köz gyû lé se is – hoz zá já rult a te vé keny -
ség te rü le tén tör té nõ gya kor lá sá hoz.”

326.  § (1) Az Szjtv. 7/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ál la mi adó ha tó ság sze ren cse já ték ügy ben – az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel – a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) sze rint jár
el az zal, hogy új ra fel vé te li és mél tá nyos sá gi el já rás nak,
va la mint fi ze té si ked vez mény en ge dé lye zé sé nek nincs
 helye.”

(2) Az Szjtv. 7/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi adó ha tó ság sze ren cse já ték ügy ben ho zott 
ha tá ro za tai el len – a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat ki vé te lé -
vel – fel leb be zés nek nincs he lye. A bír sá got ki sza bó ha tá -
ro zat el le ni fel leb be zést az ál la mi adó ha tó ság ve ze tõ je bí -
rál ja el. A sze ren cse já ték ügy ben ho zott ha tá ro zat (vég zés) 
el len – a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat (vég zés) ki vé te lé -
vel – be nyúj tott ke re set le vél nek a vég re haj tás ra ha lasz tó
ha tá lya van.”
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327.  § Az Szjtv. 12.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont -
jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(3) A bír ság]
„a) 50 ezer fo rint tól 500 ezer fo rin tig ter jed het az 1.  §

(8) be kez dé sé be, 9.  § (3) be kez dé sé be, a 11.  § (3) be kez dé -
sé be, a 16.  § (2) be kez dé sé be, a 17.  § (1) be kez dé sé be, a
18.  § (1) be kez dé sé be, az aján dék sor so lást szer ve zõ vel
szem ben a 23.  §-ba és a 36.  § (3) be kez dé sé be,

b) 100 ezer fo rint tól 1 mil lió fo rin tig ter jed het az 1.  §
(6) be kez dé sé be, a 9.  § (2) be kez dé sé be, a 11.  §
(8)–(10) be kez dé se i be, a 17.  § (3)–(4) be kez dé se i be, a
26.  § (2), (7), (12), (13), (20) be kez dé se i be, a 26/B.  §
(5) be kez dé sé be, a 27.  § (9) és (11) be kez dé se i be, a 29/A.  § 
(3) be kez dé sé be, va la mint a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és
meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény, to váb bá az egyes sze -
ren cse já té kok en ge dé lye zé sé vel, le bo nyo lí tá sá val és el -
len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló,
a mi nisz ter ál tal ki adott ren de let ren del ke zé se i be,”

328.  § Az Szjtv. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Nem kell az ál la mi adó ha tó ság en ge dé lye a nem fo -
lya ma to san szer ve zett sor so lá sos já ték hoz, ha a sors je gyet ki -
zá ró lag a sor so lás hely szí nén je len lé võk kö zött áru sít ják és]

„a) a ki bo csá tott sors je gyek szá ma az 5000 da ra bot vagy
összes ér té ke az 500 000 fo rin tot nem ha lad ja meg és”

329.  § Az Szjtv. 23.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Aján dék sor so lás le bo nyo lí tá sa so rán az 1.  § (8) be -
kez dé sét, a 11.  § (8)–(10) be kez dé se it, a 15.  § (2) be kez dé -
sét, a 16.  § (2) be kez dé sét és a 17–19.  §-okat meg fele lõen
al kal maz ni kell az zal az el té rés sel, hogy pénz nye re mény
sor so lá sá ra nincs le he tõ ség.”

330.  § (1) Az Szjtv. 26.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) I. ka te gó ri á ba tar to zó já ték te rem nek mi nõ sül a köz -
te rü let fe lõl sa ját be já rat tal ren del ke zõ épü let vagy olyan
kü lön be já rat tal ren del ke zõ, épí té sze ti leg zárt he lyi ség,
amely – gé pen ként leg alább 2 m2  figye lembe véte -
lével – leg alább 10 pénz nye rõ au to ma ta el he lye zé sé re al -
kal mas. II. ka te gó ri á ba tar to zó já ték te rem nek mi nõ sít he tõ
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ven dég lá tó ipa ri üz -
let. Nem mû köd tet he tõ já ték te rem olyan épü let ben, he lyi -
ség ben, he lyi ség rész ben, amely re vo nat ko zó an a ka szi nó
el ne ve zést, e fo ga lom össze té te le it, jel zõs alak ját, to váb bá
ro kon ér tel mû vagy ide gen nyel vû meg fe le lõ jét az el ne ve -
zés ben vagy a ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban sze re pel te -
tik, il let ve ame lyet ilyen he lyi ség bõl le het meg kö ze lí te ni.
Az „elekt ro ni kus ka szi nó” el ne ve zés re, az „e-ka szi nó” rö -
vi dí tés re és jel zõs alak já ra, va la mint ide gen nyel vû meg fe -
le lõ jé re a ti la lom nem vo nat ko zik, ha a já ték te rem elekt ro -
ni kus ka szi nó ként üze mel.”

(2) Az Szjtv. 26.  §-a (16) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A já ték te rem mû kö dé se – in dok lás nél kü li ké re lem -
re – meg sza kí tás nél kül leg fel jebb 180 nap idõ tar tam ra
szü ne tel tet he tõ.”

(3) Az Szjtv. 26.  §-a (18) be kez dé sé nek má so dik és har ma -
dik mon da tai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„A szer ve zõ nek a sze mé lyi meg fe le lõ ség meg hosszab -
bí tá sá ra irá nyu ló ké rel met a sze mé lyi meg fe le lõ ség le já ra -
ta elõtt leg alább 10 mun ka nap pal be kell nyúj ta nia az ál la -
mi adó ha tó ság hoz. Ha a sze ren cse já ték-szer ve zõ e kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get, vagy sze mé lyi meg fe le lõ sé ge
nem áll fenn, ak kor az ál la mi adó ha tó ság meg ál la pít ja a
sze ren cse já ték-szer ve zõ ré szé re ki ál lí tott en ge dé lyek ér -
vény te len sé gét és a sze ren cse já ték-szer ve zõi te vé keny ség
meg szû né sét.”

(4) Az Szjtv. 26.  §-a a kö vet ke zõ új (20) be kez dés sel
egé szül ki:

„(20) A já ték te rem ben jack pot rend szer üze mel tet he tõ.
Jack pot rend szer be ki zá ró lag ugyan ab ban a já ték te rem ben 
üze me lõ I. ka te gó ri á ba so rolt pénz nye rõ au to ma ták köt -
hetõk.”

331.  § Az Szjtv. 26/A.  §-ának elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha meg ál la pí tást nyer, hogy az üz let ben en ge dély nél -
kül pénz nye rõ au to ma tát mû köd tet nek, ak kor a te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ je kö te les az üz le tet leg alább 30 nap -
ra – is mé telt jog sér tés ese tén leg alább 90 nap ra – ide ig le -
ne sen be zá rat ni.”

332.  § Az Szjtv. 26/B.  §-a a kö vet ke zõ új (4) és (5) be -
kez dé sek kel egé szül ki:

„(4) Az elekt ro ni kus ka szi nó ban a vi deo tech ni kai el len -
õr zé si rend szert a já ték tisz ta sá ga, biz ton sá gos le bo nyo lí -
tá sa, a rend és a va gyon vé de lem, to váb bá a pénz mo sás
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben
elõ írt fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben kell mû köd tet ni.

(5) Az elekt ro ni kus ka szi nó ban mû kö dõ vi deo tech ni kai
el len õr zé si rend szer ál tal ké szí tett vi deo fel vé te le ket a
szer ve zõ a rög zí tés tõl szá mí tott 30 na pig kö te les meg õriz -
ni. Aki nek jo gát, vagy jo gos ér de két a vi deo fel vé tel érin ti,
il let ve akit az elekt ro ni kus ka szi nó ban tör tént rend kí vü li
ese mé nyek, kü lö nö sen a já té ko si pa nasszal érin tett ese mé -
nyek, il let ve a já té ko sok kal szem ben al kal ma zott in téz ke -
dé sek érin te nek a rög zí tés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be -
lül kér he ti, hogy a vi deo fel vé tel a szer ve zõ pa na sza ki vizs -
gá lá sá ig ne tö röl je.”

333.  § Az Szjtv. 27.  §-a a kö vet ke zõ új (12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(12) Az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ban
meg ha tá ro zott egyes ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ók ban a mi -
nisz ter egy ide jû leg egy kon cesszi ó ba ve võ nek, az ál lam
több sé gi ré sze se dé sé vel mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet nek 
vagy az ál la mi já ték szer ve zõ ki zá ró la gos tu laj do ná ban
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lévõ gaz da sá gi tár sa ság nak en ged he ti át az I. ka te gó ri á ba
so rolt já ték ka szi nó mû köd te té sé nek jo gát.”

334.  § Az Szjtv. 29/A.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az üze mel te tõ fél éven te kö te les – nyil ván tar tás ba vé -
tel cél já ból – az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len te ni az ál ta la
mû köd tet ni kí vánt já ték au to ma tát.”

335.  § Az Szjtv. 33.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az adó be fi ze té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén az
ál la mi adó ha tó ság a sze ren cse já ték-szer ve zõ en ge dé lye it
kö te les vissza von ni.”

336.  § Az Szjtv. 36.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Az e §-ban fog lalt el len õr zést az ál la mi adó ha tó ság
te rü le ti szer ve i nek al kal ma zá sá ban álló adó el len õrök is le -
foly tat hat ják az zal, hogy az el len õr zés meg ál la pí tá sai
alap ján a ha tá ro za tot (vég zést) az e tör vény sze rin ti ügyek -
ben egyéb ként elsõ fo kon el já ró szerv hoz za meg.”

337.  § Az Szjtv. 37.  §-a a kö vet ke zõ új 20. és 21. pon -
tok kal egé szül ki:

„20. Jack pot rend szer: olyan rend szer, amely a já té kos
felé meg je le ní ti a tét ként el ját szott összeg elõ re meg ha tá -
ro zott há nya dá val nö velt hal mo zott nye re mény ígé re tet, és
amennyi ben a nye re mény ígé ret az elõ re meg ha tá ro zott
alsó és fel sõ ha tá rok kö zött vé let len sze rû en be ál lí tott ér té -
ket el ér te, va la mennyi, az adott já ték te rem ben ép pen já ték -
ban lévõ – a rend szer ré szét ké pe zõ – pénz nye rõ au to ma ta
kö zött vé let len sze rû sor so lás sal nye re ményt fi zet ki.

21. Sze ren cse já ték ügy: a sze ren cse já ték-szer ve zés, az
aján dék sor so lás, va la mint a já ték au to ma ta-üze mel te tés
ha tó sá gi fel ügye le té nek el lá tá sa so rán le foly ta tott ha tó sá gi 
en ge dé lye zé si, nyil ván tar tás ba vé te li, el len õr zé si és jog -
kö vet kez mé nyek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás.”

338.  § Az Szjtv. 38.  §-a (2) be kez dé sé nek utol só mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter a ló- és agár ver seny zés sza bá lya i nak jog sza bály ban
tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.”

TIZENKETTEDIK RÉSZ

XXIV. Fejezet

A fiatalok életkezdési támogatásáról  szóló
2005. évi CLXXIV. tör vény módosítása

339.  § A fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló 2005.
évi CLXXIV. tör vény (a továb biak ban: Fé tám tv.) 2.  §-a

a kö vet ke zõ 6. pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
6–8. pon tok szá mo zá sa 7–9. pont ra vál to zik:

„6. kincs tá ri le té ti Start-szám la: a ki uta ló ál tal a gyer -
mek ne vén ve ze tett nyil ván tar tá si szám la;”

340.  § A Fé tám tv. 3.  §-a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (6) be kez dés szá mo zá sa 
(7) be kez dés re vál to zik:

„(6) A ki uta ló is ve zet het Start-szám lát az Áht.
18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek s) pont ja sze rin ti te vé keny sé gi
kör ben.”

341.  § (1) A Fé tám tv. 5.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az élet kez dé si tá mo ga tás ra  való jo go sult ság ér vé -
nye sí té sé hez – a 2005. de cem ber 31. nap ja után szü le tett
gyer me kek re vo nat ko zó an

a) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv a nap tá ri hó nap ban nyil -
ván tar tás ba vett gyer me kek rõl a gyer mek adó azo no sí tó je -
lé nek meg ál la pí tá sa cél já ból az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény ben elõ írt ada tok ról, azok nap tá ri
hó nap ban rög zí tett vál to zá sa i ról, va la mint a ki uta ló e tör -
vény sze rin ti kö te le zett sé ge i nek tel je sí té se – így kü lö nö -
sen a kincs tá ri le té ti Start-szám lán lévõ kö ve te lés át he lye -
zé se, az ál la mi tá mo ga tás ki uta lá sa – cél já ból szük sé ges
ada tok ról ha von ta, a nap tá ri hó nap utol só nap ját kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül elekt ro ni kus úton ada tot szol gál tat az
ál la mi adó ha tó ság ré szé re,

b) az ál la mi adó ha tó ság a gyer mek adó azo no sí tó je lét
és ter mé sze tes azo no sí tó ada ta it, azok vál to zá sa it az
a) pont sze rin ti adat szol gál ta tá sát kö ve tõ 5 mun ka na pon
be lül elekt ro ni kus úton adja át a ki uta ló ré szé re, to váb bá
az adó iga zol ványt a szü lõ ké ré sé re ki ál lít ja és ki ad ja, va la -
mint a ki uta ló ré szé re 5 mun ka na pon be lül elekt ro ni kus
úton to váb bít ja az e tör vény sze rin ti kö te le zett sé ge i nek
tel je sí té sé hez szük sé ges ada to kat.

(2) A ki uta ló
a) tá jé koz ta tó ban te szi köz zé a szám la ve ze tõk szá má ra

a Start-szám la ve ze tés vál la lá sá ra vo nat ko zó min ta szer zõ -
dést,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rint ka pott ada tok alap -
ján 8 mun ka na pon be lül kincs tá ri le té ti Start-szám lát nyit,
ame lyen az elsõ uta lá si össze get a gyer mek szü le té sé nek
nap já tól, va la mint a gyer mek jo go sult sá ga ese tén – ha
Start-szám lá val nem ren del ke zik – a má so dik uta lá si
össze get a he te dik élet éve be töl té sé tõl, és a har ma dik uta -
lá si össze get a ti zen ne gye dik élet éve be töl té sé tõl nyil ván -
tart ja mind ad dig, amíg a szü lõ, vagy a szü lõ egyet ér tõ nyi -
lat ko za ta alap ján – 16. élet évé nek be töl té sét köve tõen – a
gyer mek azt Start-szám lá ra nem he lye zi, vagy amed dig a
(7) be kez dés sze rin ti jo go sult ság gal a jo go sult nem él,

c) amennyi ben a gyer mek anya köny ve zé se a szü le té sét
kö ve tõ egy éven túl tör té nik – fel té ve, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zik és szü le té sé nek
évé ben egyéb ként az elsõ uta lá si összeg re jo go sult –, a ki -
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uta ló az elsõ uta lá si össze get a gyer mek szü le té si évé nek
meg fe le lõ összeg gel utó lag ve szi nyil ván tar tás ba az zal,
hogy má so dik és har ma dik uta lá si összeg re a gyer mek
vissza me nõ leg nem jo go sult,

d) a szám la meg nyi tá sá val egy ide jû leg ér te sí ti a szü lõt
a gyer mek adó azo no sí tó je lé rõl, tá jé koz ta tást ad az élet -
kez dé si tá mo ga tás sal kap cso la tos tudni valókról, to váb bá
ar ról, hogy a szü lõ a gyer mek adó iga zol vá nyá nak ki adá sát
mi kor tól és hol kér he ti,

e) nem küld ér te sí tést a szü lõ nek, ha az (1) be kez dés
a) pont sze rin ti adat szol gál ta tás kor je lez ték szá má ra, hogy 
az ér te sí tés nem küld he tõ,

f) a Start-szám lá val ren del ke zõ gyer mek kül föld re te le -
pü lé se, ille tõ leg ha lá la ese tén az (1) be kez dés a) pont ja
alap ján ka pott ada to kat 5 mun ka na pon be lül to váb bít ja a
szám la ve ze tõ höz,

g) a Start-szám lá val ren del ke zõ gyer mek adó szá má nak 
f) pon ton kí vü li ok ból tör té nõ passzív vá vá lá sá ról az
(1) be kez dés a) pont ja alap ján ka pott ada to kat 5 mun ka na -
pon be lül to váb bít ja a szám la ve ze tõ höz,

h) nyil ván tar tást ve zet

ha) a szám la ve ze tõk ada ta i ról,

hb) a meg nyi tott Start-szám lák ada ta i ról, va la mint az
azok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról.

(3) A kincs tá ri le té ti Start-szám lán nyil ván tar tott kö ve -
te lés Start-szám la meg nyi tá sá val és a be fek te té si le he tõ ség 
ki vá lasz tá sá val he lyez he tõ át a vá lasz tott szám la ve ze tõ -
höz.

(4) A szám la ve ze tõ

a) tá jé koz ta tót tesz köz zé, amely tar tal maz za kü lö nö -
sen, hogy a Start-szám la ve ze té sé re vo nat ko zó meg ál la po -
dás meg kö té sé hez szük sé ges

aa) a szü lõ ál tal an nak iga zo lá sa, hogy a csa lá di pót lé -
kot a ne vé re fo lyó sít ják, vagy

ab) ha a meg ál la po dást – 16. élet évé nek be töl té sét
köve tõen – a gyer mek köti meg, az aa) pont sze rin ti iga zo -
lás sal ren del ke zõ szü lõ egyet ér tõ nyi lat ko za ta,

ac) a gyer mek adó azo no sí tó je lé nek köz lé se az adó iga -
zol vány be mu ta tá sá val, amely az ál la mi adó ha tó ság tól az
(1) be kez dés sze rint ka pott ér te sí tés nek meg fele lõen sze -
rez he tõ be, vagy

ad) fel ha tal ma zás a ki uta ló ré szé re a gyer mek adó azo -
no sí tó je lé nek az (5) be kez dés sze rin ti ki uta lás sal egy ide -
jû leg tör té nõ meg kül dé sé re a szám la ve ze tõ höz,

ae) fel ha tal ma zás a szám la ve ze tõ ré szé re a 3.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti adat ke ze lés hez, ille tõ leg az ál la mi tá mo -
ga tás igény lé sé hez,

af) a Start-szám lá ra a 6.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján tör té nõ be fi ze tés hez a be fi ze tõ fel ha tal ma zá sa a
szám la ve ze tõ ré szé re, hogy a be fi ze tett összeg eset le ges
vissza uta lá sá hoz a be fi ze tõ ne vét és le ve le zé si cí mét vagy
fo lyó szám la szá mát nyil ván tart sa,

ag) a szü lõ, ille tõ leg – a szü lõ egyet ér tõ nyi lat ko za tá val 
16. élet évé nek be töl té sét köve tõen – a gyer mek nyi lat ko -

za ta, hogy kö te le zett sé get vál lal a sa ját és a gyer mek sze -
mé lyes ada ta i ban be kö vet ke zõ vál to zá sok köz lé sé re;

b) a Start-szám la meg nyi tá sát meg elõ zõ en, de leg ké -
sõbb a Start-szám la ve ze té sé re vo nat ko zó meg ál la po dás
alá írá sa kor írás ban adott tá jé koz ta tás ke re té ben – a tu do -
má sul vé tel iga zo lá sá val – is mer te ti a be fek te té si le he tõ sé -
ge ket, a Start-szám lá val kap cso la tos tudni valókat, ide ért -
ve kü lö nö sen

ba) a Start-szám la meg nyi tá sá nak (át he lye zé sé nek) fel -
té te le it,

bb) a kincs tá ri le té ti Start-szám lán nyil ván tar tott kö ve -
te lés nek a (3) be kez dés sze rin ti át he lye zé sé hez a be fek te -
té si for ma ki vá lasz tá sá nak szük sé ges sé gét;

c) a szü lõ vagy a szü lõ egyet ér tõ nyi lat ko za tá -
val – 16. élet évé nek be töl té sét köve tõen – a gyer mek dön -
té se sze rint – a be fek te tés re vo nat ko zó vá lasz tást is figye -
lembe véve – a Start-szám lát ha la dék ta la nul meg nyit ja;

d) a ki uta ló val kö tött szer zõ dés ben sza bá lyo zott mó -
don a Start-szám la meg nyi tá sá ról, va la mint a kincs tá ri le -
té ti Start-szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés át he lye zé sé hez,
ille tõ leg a 7.  § (3) be kez dé se alap ján tör té nõ Start-szám la
át he lye zés hez szük sé ges egyéb ada tok ról a ki uta lót ha von -
ta a nap tá ri hó nap utol só nap ját kö ve tõ 20. mun ka na pon
ér te sí ti;

e) nyil ván tart ja
ea) a (4) be kez dés af) pont ja sze rin ti ada to kat,
eb) a te le pü lé si ön kor mány zat(ok) be fi ze té se it,
ec) az ea) pont ban fog lalt ren del ke zés tõl füg get le nül is, 

a 6.  § (5) be kez dé sé nek ren del ke zé se alap ján a szü lõ, il le -
tõ leg a gyer mek la kó he lyét, le ve le zé si cí mét.”

(2) A Fé tám tv. 5.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az élet kez dé si tá mo ga tás ki fi ze té sét Start-szám lán
vagy en nek hi á nyá ban a kincs tá ri le té ti Start-szám lán nyil -
ván tar tott kö ve te lés alap ján

a) a fi a tal fel nõtt 18. élet évé nek be töl té se nap já tól,
b) a gyer mek, il le tõ leg a fi a tal fel nõtt ha lá la ese tén az

örö kös az örök lé si bi zo nyít vány, vagy a ha gya té ki ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen kér he ti.”

342. § (1) A Fé tám tv. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ál la mi tá mo ga tást a gyer mek ja vá ra a
Start-szám lá ját ve ze tõ szám la ve ze tõ a nap tá ri évet kö ve tõ
már ci us 1-jé ig igény li a ki uta ló nál. A ki uta ló val kö tött
szer zõ dés sze rint a szám la ve ze tõ el jut tat ja a (2) be kez dés
a)–c) pont ja sze rin ti cso por to sí tás ban az ál la mi tá mo ga tás -
ra jo go sult gyer me kek rõl ké szí tett ki mu ta tást, amely tar -
tal maz za a gyer me kek adó azo no sí tó je lét, ter mé sze tes
azo no sí tó ada ta it, Start-szám lá ik szá mát, az ál la mi tá mo -
ga tás ra jo go sí tó be fi ze té sek össze gét, va la mint a rend sze -
res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult, il le tõ leg át -
me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me kek ese té ben
meg kül di a ma ga sabb össze gû ál la mi tá mo ga tás ra való
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 jogosultság iga zo lá sá ra szol gá ló, az (5) be kez dés sze rint
ki ál lí tott, a szü lõ ál tal hoz zá el jut ta tott ira tot. Az ira to kat
szám la ve ze tõn ként egy cso mag ban kí sé rõ jegy zék kel
együtt kell a ki uta ló hoz el jut tat ni.”

 (2) A Fé tám tv. 6.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ál la mi tá mo ga tást a ki uta ló a (3) be kez dés alap -
ján ka pott igény lés ben fel tün te tett be fi ze té sek után, il le tõ -
leg az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek ese té -
ben a jo go sult ság idõ sza ká val ará nyos összeg ben az igény -
lés kéz hez vé te lé tõl, de le ge lõbb a be nyúj tá si ha tár idõ le -
jár tá tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül a szám la ve ze tõ -
höz utal ja”

343. § (1) A Fé tám tv. 7.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be és
7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„A kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott,
 illetõleg a Start-számla követelés kezelése

7.  § (1) A ki uta ló Start-szám lá val nem ren del ke zõ gyer -
mek ese té ben

a) a kincs tá ri le té ti Start-szám lán nyil ván tar tott kö ve te -
lés után

aa) éven ként de cem ber 31-i for du ló nap pal,

ab) a nyil ván tar tott kö ve te lés Start-szám lá ra tör té nõ át -
he lye zé se ese tén az uta lást meg elõ zõ na pon,

ac) a gyer mek kül föld re te le pü lé se ese tén tá vo zá sá nak
nap ján,

ad) a gyer mek adó azo no sí tó je lé nek passzív vá vá lá sa
nap ján,

ae) el huny ta ese tén ha lá lá nak nap ján

az öt éves ál lam pa pír ho za má val egye zõ, az Ál lam adós ság
Ke ze lõ Köz pont ZRt. ál tal a jó vá írás nap ján köz zé tett mér -
té kû ka mat alap ján a nyil ván tar tott kö ve te lés utol só for du -
ló nap tól szá mí tott idõ szak ban meg ha tá ro zott át la gos
állománya után számított támogatást,

b) a gyám hi va tal ál tal a nap tá ri évet kö ve tõ év feb ru ár
15-éig meg kül dött – az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés nap tá -
ri év ben fenn ál ló idõ tar ta má ra vo nat ko zó adat szol gál ta tást 
is tar tal ma zó – ér te sí tés alap ján a jo go sult ság idõ sza ká val
ará nyo san az igény lés kéz hez vé te lé tõl, de le ge lõbb a be -
nyúj tá si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be -
lül évi 12 ezer fo rint ál la mi tá mo ga tást

ír jóvá.”

 (2) A Fé tám tv. 7.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Az át he lye zés tör tén het a 3.  § (6) be kez dé se sze rint a
kincs tár ban nyi tott le té ti Start-szám lá ra is.”

 (3) A Fé tám tv. 7.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A fi a tal fel nõtt 18. élet éve be töl té sé nek nap ját, il le tõ leg 
a gyer mek ha lá la ese tén el huny tá nak nap ját köve tõen)

„a) a gyer mek ne vén nyi tott kincs tá ri le té ti Start-szám -
lán nyil ván tar tott kö ve te lés után a tá mo ga tás jó vá írás meg -
szû nik;”
 (4) A Fé tám tv. 7.  §-a kö vet ke zõ (8)–(13) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) Az élet kez dé si tá mo ga tást, il le tõ leg a gyer mek ha -
lá la ese tén az örö köst meg il le tõ össze get a fi a tal fel nõtt, il -
le tõ leg az örö kös ké rel mé re

a) a ki uta ló – ki vé ve a (9) be kez dés ben sza bá lyo zott
ese tet – az ál la mi tá mo ga tás nak a 7.  § (1) be kez dés b) pont -
ja sze rin ti jó vá írá sát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül a ké re -
lem ben meg je lölt cím re vagy szám lá ra utal ja;

b) a szám la ve ze tõ – ki vé ve a (10) be kez dés ben sza bá -
lyo zott ese tet – az ál la mi tá mo ga tás nak a 6.  § (4) be kez dé -
se sze rin ti ki uta lá sát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kész -
pénz ben vagy a ké re lem ben meg je lölt fo lyó szám lá ra uta -
lás sal fi ze ti ki.

(9) A ki uta ló a (8) be kez dés ben em lí tet te ket meg il le tõ
össze get a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 mun ka na -
pon be lül

a) fi ze ti ki, ha a ki fi ze tés évé re a gyer me ket ál la mi tá -
mo ga tás nem il le ti meg;

b) a gyer me ket a 6.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint a ki -
fi ze tés évé ben meg il le tõ ál la mi tá mo ga tás nél kül fi ze ti ki,
ha a ké rel me zõ írás ban hoz zá já rul an nak a (8) be kez dés
a) pont já ban em lí tett idõ pon tot kö ve tõ utó la gos ki fi ze té sé -
hez vagy nyi lat ko zik, hogy arra nem tart igényt.

(10) A szám la ve ze tõ a (8) be kez dés ben em lí tet te ket
meg il le tõ össze get a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
8 mun ka na pon be lül

a) fi ze ti ki, ha a ki fi ze tés évé re a gyer me ket ál la mi tá -
mo ga tás nem il le ti meg;

b) a gyer me ket a 6.  § (2) be kez dé se sze rint a ki fi ze tés
évé ben meg il le tõ ál la mi tá mo ga tás nél kül fi ze ti ki, ha a ké -
rel me zõ írás ban hoz zá já rul an nak a (8) be kez dés b) pont já -
ban em lí tett idõ pon tot kö ve tõ utó la gos ki fi ze té sé hez vagy
nyi lat ko zik, hogy arra nem tart igényt.

(11) A szám la ve ze tõ a gyer mek adó azo no sí tó je lé nek az 
5.  § (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti passziv vá vá lá sá -
nak nap ját kö ve tõ 120 na pon be lül a szám lát le zár ja és a
szám la egyen le gét át utal ja a ki uta ló szám lá já ra.

(12) A ki uta ló a gyer mek adó azo no sí tó je lé nek az 5.  §
(2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti passziv vá vá lá sá nak
nap ját kö ve tõ 120 na pon be lül a szám lát le zár ja.

(13) A (11)–(12) be kez dés sze rint le zárt szám lák egyen -
le gét a ki uta ló vissza utal ja a tá mo ga tás for rá sát biz to sí tó
szám lá ra.”

344. § A Fé tám tv. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy ren de le tet ad jon ki a 6.  § (5) be kez dé se sze -
rin ti irat, va la mint a 7.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
adat szol gál ta tás egy sé ges tar tal mi és for mai kö ve tel mé -
nye i rõl.”
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TIZENHARMADIK RÉSZ

XXV. Fejezet

Az európai uniós csatlakozással összefüggõ
egyes tör vénymódosításokról, tör vényi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes tör vényi

rendelkezések megállapításáról  szóló
2004. évi XXIX. tör vény módosítása

345. § Az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ
egyes tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del -
ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
(a továb biak ban: EUCS tv.) 125.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„125.  § Az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da alap fel ada tai kö -
ré ben:

a) elõ se gí ti az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i -
nek vé del mé vel kap cso lat ban az OLAF ál tal vég zett vizs -
gá la tok le bo nyo lí tá sát,

b) ko or di nál ja az OLAF ál tal le foly ta tott hely szí ni el -
len õr zé sek so rán fel me rü lõ fel ada to kat,

c) to váb bít ja az uni ós költ ség ve té si tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sa so rán ész lelt sza bály ta lan sá gok te kin te té ben a
kö zös sé gi szek to rá lis jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott je -
len té se ket az OLAF felé,

d) meg hí vott ként részt vesz az Eu ró pai Unió ál tal nyúj -
tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg va -
ló su ló prog ra mok mo ni tor ing bi zott sá ga i nak ülé se in,

e) az eu ró pai uni ós tá mo ga tás pá lyáz ta tá sá val, a ked -
vez mé nye zet tek kel kö tött szer zõ dé sek kel, a tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá val kap cso la tos do ku men tá ci ók ban sze rep lõ
ada to kat meg is mer he ti,

f) ki zá ró lag az OLAF ál tal vizs gált üggyel kap cso lat -
ban, a je len tés té tel cél já ból, ki zá ró lag az ah hoz szük sé ges
mér ték ben sze mé lyes, il let ve bûn ügyi sze mé lyes ada tot
ke zel het az e fe je zet ben fog lal tak sze rint,

g) az OLAF ál tal el ren delt egye di vizs gá la tok hoz, in -
for má ció ké ré sek hez kap cso ló dó an to váb bít ja az OLAF
meg ke re sé se it leg ké sõbb 15 na pon be lül a meg ke re sés sel
érin tett szer vek felé,

h) se gít sé get nyújt a vizs gált sze mé lyek és szer ve ze tek, 
il let ve a vizs gá lat tal nem érin tett sze mé lyek tõl és szer ve -
ze tek tõl ér ke zõ sza bály ta lan sá gi kér dé sek ben tör té nõ
meg ke re sé sek, be je len té sek ese tén is, ha meg íté lé sük sze -
rint va la mely szerv, szer ve zet vagy sze mély el já rá sa, il le -
tõ leg mu lasz tá sa az Eu ró pai Unió pénz ügyi ér de ke it sér ti
vagy ve szé lyez te ti, egy út tal ha la dék ta la nul in téz ke dik a
meg ke re sé sek, be je len té sek to váb bí tá sá ról a ha tás kör rel és 
ille té kességgel ren del ke zõ köz igaz ga tá si szer vek felé,

i) az Eu ró pai Unió pénz ügyi ér de ke it sér tõ sza bály ta -
lan sá gok ról olyan sta tisz ti kai célú nyil ván tar tást ve zet,
amely sze mé lyes ada tot nem tar tal maz za,

j) min den év jú ni us 1-jé ig Össze fog la lót ké szít az adó -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ré szé re az Eu ró pai Kö zös sé -

gek pénz ügyi ér de ke it sér tõ, az EUCS tv. 125.  §. c) pont já -
ban meg ha tá ro zott sza bály ta lan sá gok ról, va la mint az
OLAF Ma gyar or szág gal kap cso la tos vizs gá la ta i ról az
EUCS tv. 125.  §-ának i) pont já ban meg ha tá ro zott nyil ván -
tar tás, va la mint az EUCS tv. 130.  §-a e) pont já ban elõ írt tá -
jé koz ta tók alap ján.”

346. § Az EUCS tv. 126.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az OLAF meg ke re sé sé ben sze rep lõ és an nak tel je -
sí té se cél já ból át vett sze mé lyes, il let ve bûn ügyi sze mé lyes
ada to kat az OLAF ál tal vég zett el len õr zés be fe je zé se kor
tö röl ni kell.

(3) Az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da az ál ta la ke zelt sze -
mé lyes, il let ve bûn ügyi sze mé lyes ada to kat az OLAF-on
kí vül más szerv nek nem to váb bít hat ja, azt más cél ra nem
hasz nál hat ja fel, il let ve más adat tal nem kap csol hat ja
össze.”

TIZENNEGYEDIK RÉSZ

XXVI. Fejezet

A környezetvédelmi termékdíjról,
 továbbá egyes termékek környezetvédelmi

 termékdíjáról  szóló
1995. évi LVI. tör vény módosítása

347. § A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény (a továb biak ban: Kt.) 2.  § (2) be kez dé sé nek
utol só mon da ta a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„A kör nye zet vé de le mi ha tó ság jó vá ha gyá sá val, szer zõ -
dés alap ján az elsõ bel föl di vevõ (a továb biak ban: má sod -
la gos kö te le zett), a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet a kö -
te lez et tõl, va la mint bér gyár tás ese tén a hasz no sí tást ko or -
di ná ló szer ve zet az elsõ vevõ (bér gyár ta tó) ál tal a kötele -
zettõl (bér gyár tó) át vál lalt ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé -
get kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té -
se ese tén át vál lal hat ja (a továb biak ban együtt: át vál la ló).”

348. § A Kt. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § (1) Im por tált ter mék díj kö te les ter mék ese tén – e
tör vény ben sza bá lyo zott ren del ke zé sek kel össz hang -
ban – a vám jog sza bá lyok ren del ke zé se it kell meg fele lõen
al kal maz ni.

(2) Bel föl di elõ ál lí tá sú, il let ve Kö zös sé gen be lül be ho -
zott ter mék díj kö te les ter mék ese tén az adó igaz ga tá si el já -
rás ra és a jog kö vet kez mé nyek re az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott el té ré sek kel az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vényt (a továb biak ban: Art.) kell ér te lem sze rû en
al kal maz ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ese té ben az e tör vény ben, a
vám jog sza bá lyok ban, va la mint az Art.-ban nem sza bá lyo -
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zott köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vényt (a továb biak ban: Ket.) kell meg fele lõen 
al kal maz ni.

(4) Ter mék díj jal kap cso la tos ügyek ben nem kell al kal -
maz ni a Ket. 29.  § (9) be kez dé sét, 36.  § (2)–(4) be kez dé -
sét, 112.  §-át és 113.  §-át.

(5) Amennyi ben jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a 
vám ha tó ság jár el a ter mék díj be val lá sa, be fi ze té se, ki sza -
bá sa, vissza igény lé se, el len õr zé se so rán. A ter mék díj adók 
mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás.

(6) A kö te le zett a ter mék díj kö te les ter mék kel vég zett te -
vé keny sé gét a Kt. vég re haj tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály
sze rint kö te les a vám ha tó ság nál be je len te ni és nyil ván tar -
tás ba vé te lét kér ni.

(7) A vám ha tó ság az ál ta la adott azo no sí tó szám
(a továb biak ban: VPID szám) és a Glo bá lis Szer ve zet
Azo no sí tó Szám (a továb biak ban: GLN szám) alap ján az
ügy fe let nyil ván tar tás ba ve szi és nyil ván tart ja.

(8) A (9) be kez dés re való fi gye lem mel a kö te le zett a
kör nye zet vé del mi ter mék díj net tó össze gét ha von ta ál la -
pít ja meg és az Art. alap ján a havi és ne gyed éves be val ló a
rá vo nat ko zó gya ko ri ság gal, az Art.-ban meg ál la pí tott ese -
dé kes ség idõ pont já ig, az éves be val ló ne gyed éven te a ne -
gyed éves be val ló ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint a ter mék -
díj-fi ze té si kö te le zett ség rõl, va la mint az eh hez kap cso ló dó 
hasz no sí tá si kö te le zett sé gé rõl – amennyi ben e tör vény
sze rint nincs he lye a ter mék díj hi va tal ból tör té nõ meg ál la -
pí tá sá nak – a vám ha tó ság hoz az erre a cél ra kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott tar tal mi, for mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fele lõen a vám ha tó ság hon lap ján köz zé tett elekt -
ro ni ku san tá mo ga tott for ma nyom tat vá nyon vagy elekt ro -
ni kus úton és for má ban be val lást nyújt be.

(9) A ko or di ná ló szer ve zet ál tal tör té nõ át vál la lás ese tén 
a díj fi ze té si kö te le zett ség rõl a kö te le zett nek, a hasz no sí tá -
si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl pe dig a ko or di ná ló szer ve zet -
nek kell be val lást ten nie. A ko or di ná ló szer ve zet az át vál -
lalt hasz no sí tá si kö te le zett ség rõl  szóló be val lást ne gyed -
éven te, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 30. nap já ig nyújt ja be.

(10) Az Art. adó zó kép vi se le té re vo nat ko zó sza bá lya it a 
kö te le zett kép vi se le té re ér te lem sze rû en kell al kal maz ni. A 
kö te le zet tet csak az Art. sze rin ti ál lan dó meg ha tal ma zás -
sal, meg bí zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ kép vi sel he ti:

a) a be je len té si kö te le zett ség tel je sí té se;

b) a be val lá si kö te le zett ség tel je sí té se;

c) az iga zo lá sok ké ré se;

d) a ter mék díj-vissza igény lé si el já rás;

e) a men tes sé gi el já rás;

f) az el len õr zés, ha tó sá gi el já rás, jog or vos la ti el já rás;

g) a ko or di ná ló szer ve zet tel tör té nõ kap cso lat tar tás;

h) a nyil ván tar tás-ve ze tés sel kap cso la tos kö te le zett sé -
gek tel je sí té se;

i) a fi ze tés ha lasz tás, rész let fi ze té si en ge dé lye zé si el já -
rá sok

so rán.

(11) A (10) be kez dés a)–i) pont já ban fog lalt el já rá sok -
ban az ál lan dó meg ha tal ma zás sal, meg bí zás sal ren del ke zõ 
kép vi se lõ nek kü lön jog sza bály sze rin ti ter mék díj ügy in té -
zõi vég zett ség gel is ren del kez nie kell.

(12) A vám ha tó ság a ter mék díj fi ze tés sel kap cso la tos jo -
gok gya kor lá sá hoz és kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez
nyom tat ványt rend sze re sít het, kü lö nö sen a be je len tés re,
az adat szol gál ta tás ra, a be val lás ki egé szí té sé re  szóló fel hí -
vás ra tett nyi lat ko zat ra, az ön el len õr zés re, a ter mék díj fi ze -
tés re, az át ve ze tés re, a ki uta lás ra és a ter mék díj fo lyó szám -
la egyez te té sé re. A rend sze re sí tett nyom tat vánnyal azo nos 
ér té kû, ha az ira tot a vám ha tó ság a hon lap ján köz zé tett
szá mí tó gé pes prog ram se gít sé gé vel elekt ro ni ku san tá mo -
ga tott for ma nyom tat vány ként te szi köz zé.

(13) Elekt ro ni kus be kül dés nek mi nõ sül, ha a kö te le zett
az ál ta la hasz nált szoft ver rel elõ ál lí tott XML for má tum -
ban nyújt ja be a nyom tat ványt. A kö te le zett ál tal hasz nált
szoft vert elõ ze tesen jó vá ha gyás ra meg kell kül de ni a vám -
ha tó ság nak. E be kez dés sze rin ti be val lás csak jó vá ha gyott
szoft ver ese tén ér vé nyes.

(14) A kö te le zett nek be val lást ab ban az eset ben is be
kell nyúj ta nia, amennyi ben a tárgy hó nap ban ter mék díj kö -
te les ter mé ket nem ho zott for ga lom ba, sa ját cél ra nem
hasz nált fel, vagy díj fi ze té si kö te le zett sé ge nem ke let ke -
zett. Ezen be val lá si kö te le zett ség alól a vám ha tó ság felé
adott nyi lat ko zat tal men te sül het, amely ben nyi lat ko zik,
hogy ter mék-díj fi ze té si kö te le zett sé ge a tárgy év ben már
nem ke let ke zik.

(15) A kö te le zett a ter mék dí jat a be val lás be nyúj tá sá ig a 
vám ha tó ság ál tal ve ze tett, a Pénz ügy mi nisz té ri um hi va ta -
los lap já ban meg je lölt szám la ja vá ra fo rint ban fi ze ti be.

(16) Amennyi ben a be val lás ban a ter mék díj össze ge a
havi, il let ve a vám ha tó ság ha tá ro za tá val ki ve tett ter mék díj 
össze ge az ezer fo rin tot nem éri el, to váb bá az Art. sze rin ti
el len õr zés vagy ön el len õr zés so rán a ter mék díj-kü lön bö -
zet az ezer fo rin tot nem éri el, azt nem kell meg fi zet ni. A
vám ha tó ság a havi ezer fo rin tot el nem érõ ter mék -
díj-vissza té rí tést nem utal ja ki.”

349. § A Kt. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4.  § (1) Ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség – a (2) és
(3) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – a bel föl di elõ ál lí tá sú,
va la mint a Kö zös sé gen be lül be ho zott ter mék díj kö te les
ter mék ese tén a 2.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti
kö te le zett nek az elsõ bel föl di ér té ke sí té se kor ki ál lí tott
szám lán fel tün te tett tel je sí tés nap ján vagy a sa ját célú fel -
hasz ná lás költ ség ként tör té nõ el szá mo lá sá nak nap ján ke -
let ke zik. A 2.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti kö te le zett
ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé ge a 2.  § (1) be kez dés
a)–c) pont ja sze rin ti kö te le zett ál tal a ré szé re ki ál lí tott
szám lán fel tün te tett tel je sí tés nap ján ke let ke zik.

(2) Ha a ter mék díj kö te les ter mé ket má sod la gos kö te le -
zett nek ér té ke sí tik, a ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség a ter -
mék díj kö te les ter mék má sod la gos kö te le zett ál ta li elsõ
bel föl di ér té ke sí té se kor, a má sod la gos kö te le zett ál tal ki ál -
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lí tott szám lán fel tün te tett tel je sí tés nap ján vagy a sa ját célú 
fel hasz ná lás költ ség ként tör té nõ el szá mo lá sá nak nap ján
ke let ke zik.

(3) Az im por tált ter mék díj kö te les ter mék utá ni ter mék -
díj-fi ze té si kö te le zett ség

a) sza bad for ga lom ba bo csá tás al kal má val – ide ért ve
az ak tív fel dol go zás vissza té rí tõ el já rást is – a vám ala ki sá -
gok el vég zé se kor, va la mint az ez zel egy te kin tet alá esõ
vám ha tó sá gi in téz ke dé sek cél já ból be nyúj tott vám -
áru-nyilatkozat vagy ké re lem el fo ga dá sá nak nap ján, il let -
ve a passzív fel dol go zást köve tõen tör té nõ vissza ho za ta la
ese tén az el já rás le zá rá sá hoz kö tõ dõ vám ala ki sá gok el vég -
zé se kor,

b) az im port jel le gû fel dol go zá si célú vám eljá rások
ese tén – azaz az ak tív fel dol go zás fel füg gesz tõ el já rás, a
vám fel ügye let mel let ti fel dol go zás – a ter mék díj kö te les
ter mék fel hasz ná lá sá nak nap ján,

c) az im port jel le gû ide ig le nes hasz ná la ti vagy rak tá ro -
zá si célú vám eljá rások – azaz az ide ig le nes be ho za tal, a
vám rak tá ro zás, va la mint a Kö zös ség vám te rü le tén kí vül -
rõl vám sza bad te rü let re vagy vám sza bad rak tár ba tör té nõ
be tá ro lás – ese tén a ter mék díj kö te les ter mék sza bad for ga -
lom ba bo csá tá sa kor

ke let ke zik.

(4) Amennyi ben az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör -
vény ter mék im port ese tén az ál ta lá nos for gal mi adó vám -
eljá rás so rán tör té nõ ki ve té sét írja elõ, a ter mék dí jat a vám -
ha tó ság az ál ta lá nos for gal mi adó val együtt veti ki.”

350. § A Kt. 4/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4/B.  § (1) A kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter ál -
tal ve ze tett mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) a 
kö te le zet tet, va la mint a ter mék dí jas kö te le zett ség vég re -
haj tá sá ban részt vevõ sze mé lye ket a ter mék dí jas kö te le -
zett ség tel je sí té se cél já ból GLN szám alap ján tart ja nyil -
ván. A vám ha tó ság a meg kül dött GLN szám alap ján az
ügy fe let a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003.
évi CXXVI. tv. 17.  § (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti
VPID szám mal lát ja el és tart ja nyil ván.

(2) A Mi nisz té ri um és a vám ha tó ság a ki adott, vissza -
vont, mó do sí tott azo no sí tó szá mok ról ve ze tett nyil ván tar -
tá sá ban sze rep lõ ada to kat a hul la dék hasz no sí tás és ter -
mék díj fi ze tés el len õr zé se cél já ból, a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, nyil ván tar tá suk ban sze rep lõ ada to kat, to -
váb bá a ki adott en ge dé lyek, ha tá ro za tok ada ta it, napi
rend sze res ség gel a má sik fél ren del ke zé sé re bo csát ja.

(3) A vám ha tó ság a kör nye zet vé del mi ter mék díj be val -
lás ban a kö te le zett ál tal fel tün te tett, az adó igaz ga tá si el já -
rás so rán – adó be val lá sok fel dol go zá sa, adó be sze dés,
vissza uta lás, el len õr zés – ré szé re ér ke zõ adat tar tal mat ke -
ze li, me lyet ha von ta átad a Mi nisz té ri um ré szé re.

(4) A Mi nisz té ri um az en ge dé lye zé si el já rá sai, va la mint 
a ke nõ olaj-vissza igény lés so rán ke let ke zõ ada to kat ke ze li, 
me lye ket ha von ta átad a vám ha tó ság ré szé re.

(5) A Mi nisz té ri um és a vám ha tó ság adó zá si, el len õr zé -
si, vissza tar tá si és vég re haj tá si fel ada ta ik vég zé se so rán
rend sze re i ket össze kap csol va egye di adat ke ze lést vé gez.

(6) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott be val lás ban kö -
zölt ada tok va ló di sá gát a vám ha tó ság és a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság együtt és kü lön-kü lön is az el já rá sá hoz kötõ -
dõen el len õriz he ti.

(7) E § sze rin ti ada to kat a Mi nisz té ri um és a vám ha tó -
ság a kö te le zett ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé gé nek ke let -
ke zé sé tõl szá mí tott 8 évig tart ja nyil ván. Az ada to kat ez
idõ pont tal tö röl ni kell a nyil ván tar tá sok ból.”

351. § A Kt. a kö vet ke zõ 4/C–4/I.  §-sal egé szül ki:

„A termékdíj ellenõrzése

4/C. § (1) A vám ha tó ság a kör nye zet vé del mi ter mék dí -
jas elõ írások ér vé nye sí té se ér de ké ben

a) üz let he lyi sé get, ke res ke del mi rak tárt, kis ke res ke -
del mi tá ro ló te lep áru kész le tét, szál lí tó esz közt el len õriz -
het, a ter mék bõl szak ér tõi vizs gá lat cél já ra min tát ve het, az 
elõ írt, kü lön ve ze tett nyil ván tar tá so kat, to váb bá az üz le ti
köny ve ket, az áru kész let mennyi sé gét, ere de tét és gyár tá -
sát vizs gál hat ja;

b) az e tör vény ben és az Art. sze rint elõ írt szám la adás ra 
vo nat ko zó kö te le zett sé get el len õriz he ti;

c) a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség fenn ál lá sát, an nak
tel je sí té sét vagy nem tel je sí té sét meg ál la pít hat ja;

d) a kör nye zet vé del mi ter mék díj meg fi ze té sét – a pénz -
for gal mi bi zony lat ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sá -
val – meg kö ve tel he ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ese tek ben a he lyi ség be való 
be lé pést és az ott foly ta tott el len õr zést az Art. hely szí ni el -
len õr zés re vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint kell vég re haj -
ta ni.

(3) Az el len õr zés alá vont sze mély kö te les a vám ha tó -
ság gal az el len õr zés so rán együtt mû köd ni, az el len õr zés
le foly ta tá sát aka dá lyo zó kö rül mény el há rí tá sát – sa ját
költ sé gé re és fe le lõs sé gé re – a hely szí ni el len õr zés al kal -
má val biz to sí ta ni.

(4) Amennyi ben az el len õr zés alá vont sze mély az el len -
õr zés so rán az együtt mû kö dést

a) passzív mó don aka dá lyoz za, a vám ha tó ság a ter mék -
díj kö te les ter mé ket és/vagy a te rü le tet, ahol elõ ze tes in for -
má ci ók alap ján vagy fel té te lez he tõ en ter mék díj kö te les ter -
mék ta lál ha tó – az el len õr zés alá vont sze mély, an nak kép -
vi se lõ je, meg ha tal ma zott ja, ezek hi á nyá ban két ha tó sá gi
tanú je len lé té ben – zár alá ve szi és az aka dá lyoz ta tás el há -
ru lá sát köve tõen az el len õr zést le foly tat ja;

b) passzív mó don aka dá lyoz za és fel me rül a ter mék díj -
kö te les ter mék in téz ke dés aló li ki vo ná sá nak le he tõ sé ge, a
vám ha tó ság jo go sult az aka dá lyo zó kö rül mény – az el len -
õr zés alá vont sze mély költ sé gé re és fe le lõs sé gé re tör té -
nõ – el há rí tá sá ra és az el len õr zés le foly ta tá sá ra, en nek ke -
re té ben az Art. hely szí ni el len õr zés re vo nat ko zó ren del ke -
zé sei sze rint jo go sult be lép ni és el len õr zést foly tat ni olyan
he lyi ség ben, ahol azo no sí tott és el len õr zött for rás ból szár -
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ma zó ada tok alap ján va ló szí nû sít he tõ en a kör nye zet vé del -
mi ter mék dí jas jog sza bá lyok meg sér té sé vel ter mék díj kö -
te les ter mé ket tar ta nak, tá rol nak, il let ve ál lí ta nak elõ;

c) ak tív mó don aka dá lyoz za, a vám ha tó ság a Vám- és
Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör vény ren del ke -
zé se i nek meg fele lõen kény sze rí tõ esz kö zö ket al kal maz -
hat.

(5) A vám ha tó ság az e tör vény 3.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ada ta i nak el lá tá sa cél já ból, va la mint a bir to -
ká ba ke rült ada tok el len õr zé sé hez, a sze mély és az áru azo -
no sí tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ nyil ván tar tá sok ból igé -
nyel het ada tot:

a) a sze mély azo no sí tá sa ér de ké ben a ter mé sze tes sze -
mély ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ból, út le vél -
szám alap ján az út le vél-nyil ván tar tás ból, va la mint a cég bí -
ró sá gi nyil ván tar tás ból,

b) az áru és gép jár mû azo no sí tá sá hoz a gép jár mû-nyil -
ván tar tás ból,

c) a meg bíz ha tó vám adós fel té te le ként elõ írt, gaz da sá -
gi te vé keny ség gel össze füg gõ sú lyos bûn cse lek mény el -
kö ve té se  miatt bün te tés vagy in téz ke dés alatt ál lás vizs gá -
la ta cél já ból a bûn ügyi nyil ván tar tás ból,

d) az ál la mi adó ha tó ság adós nyil ván tar tá sá ból,
e) tör vényi fel ha tal ma zás alap ján az ab ban meg ha tá ro -

zott nyil ván tar tá sok ból.
(6) A vám ha tó ság meg ke re sé sé re a hi tel in té zet a be val -

lott ter mék díj meg ha tá ro zá sa jog sze rû sé gé nek, a ter mék -
díj tar to zás, va la mint a nem kö zös sé gi adók és dí jak be fi ze -
té sé nek el len õr zé sé hez pénz for gal mi ada to kat té rí tés men -
te sen szol gál tat.

(7) A vám ha tó ság a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar -
tás szer vé tõl ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok kal
vagy a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás szer ve ál tal
kép zett kap cso la ti kód dal ve het át ada to kat.

Hatósági felügyelet

4/D.  § (1) A vám ha tó ság kü lön dön té se és a kö te le zett
ér te sí té se mel lett a fel ügye le te alatt vé gez he tõ:

a) kör nye zet vé del mi ter mék díj kö te les ter mék elõ ál lí tá -
sa, rak tá ro zá sa, szál lí tá sa, fel hasz ná lá sa;

b) kör nye zet vé del mi ter mék díj kö te les ter mék kel kap -
cso la tos te vé keny ség, a kész le ten ma radt kör nye zet vé del -
mi ter mék díj kö te les ter mék utá ni adó fi ze té si kö te le zett ség 
ren de zé sé ig.

(2) A ha tó sá gi fel ügye let gya ko rol ha tó fo lya ma tos je -
len lét tel és vizs gá lat tal vagy hely szí ni, ese ti vizs gá lat tal.

(3) A vám ha tó ság je len lé té ben és el len õr zé se mel lett
kész let fel vé tel lel meg ál la pít ja a tény le ges kész le tet. A
meg ál la pí tá so kat jegy zõ könyv be kell fog lal ni, mely ben a
kész le ten lévõ kör nye zet vé del mi ter mék díj kö te les ter mék
tény le ges mennyi sé gé nek és nyil ván tar tás sze rin ti kész le -
té nek kü lön bö ze te ke rül meg ál la pí tás ra. A kü lön bö ze tet az 
el szá mo lá si idõ szak zá ró kész le té be be kell szá mí ta ni.

(4) Ter mék díj-vissza igény lés (ter mék díj-vissza té rí tés)
ese tén a ké re lem el bí rá lá sa so rán vég zett ki uta lás elõt ti el -
len õr zés a ha tó sá gi fel ügye let tel egy te kin tet alá esik.

(5) A ha tó sá gi fel ügye let ke re té ben a vám ha tó ság ál tal
le foly ta tott vizs gá lat nem mi nõ sül az Art. sze rin ti el len õr -
zé si idõ szak le zá rá sá nak.

Jogkövetkezmények

Általános szabályok

4/E.  § (1) A ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé get az im por -
tált ter mék díj kö te les ter mék jog el le nes for ga lom ba ke rü lé -
se ese tén a vám ha tó sá gi in téz ke dé sek al kal má val vég zett
vám ala ki sá gok so rán a vám ha tó ság ha tá ro zat tal ál la pít ja
meg (veti ki).

(2) Amennyi ben a kö te le zett a 4.  § (3) be kez dé se sze rin -
ti el já rás so rán nem ha tá roz za meg a ter mék díj kö te les ter -
mék ka te gó ri á ját, il let ve mennyi sé gét, a ha tó ság meg ál la -
pít ja a hi ány zó ada to kat és a ter mék díj fi ze té si kö te le zett -
ség ki szá mí tá sa kor e tör vény mel lék le te i ben meg ha tá ro -
zott díj té tel és ezen fe lül a meg ál la pí tás hoz kö tõ dõ en szá -
mí tott díj té tel két sze re sé nek al kal ma zá sá val veti ki.

Termékdíj bírság

4/F.  § (1) Ter mék díj bír sá got kell meg ál la pí ta ni a ter -
mék díj

a) hi á nyos meg fi ze té se, il let ve meg fi ze té sé nek el mu -
lasz tá sa,

b) jog el le nes vissza igé nye lé se
ese tén.

(2) A ter mék díj bír ság mér té ke
a) az (1) be kez dés a) pont ja ese té ben a hi ány 100%-a;
b) az (1) be kez dés b) pont ja ese tén a ter mék díj kö te les

ter mék mennyi sé ge után e tör vény díj té te lé nek há rom szo -
ro sá val szá mí tott ter mék díj sze rin ti összeg.

(3) A ter mék díj bír ság össze ge ki vé te les mél tány lást ér -
dem lõ kö rül mény ese tén hi va tal ból vagy ké re lem re mér sé -
kel he tõ, il let ve ki sza bá sa mel lõz he tõ, ha a kö rül mé nyek -
bõl meg ál la pít ha tó, hogy a kö te le zett vagy a ko or di ná ló
szer ve zet, il let ve ezek in téz ke dõ kép vi se lõ je, al kal ma zott -
ja, tag ja vagy meg bí zott ja az adott eset ben tõle el vár ha tó
kö rül te kin tés sel járt el. A ter mék díj bír ság mér sék lé sé nél
az eset összes kö rül mé nyét mér le gel ni kell, kü lö nö sen a
hi ány nagy sá gát, ke let ke zé sé nek kö rül mé nye it, a jog sér tõ
sze mély jog el le nes ma ga tar tá sá nak (te vé keny sé gé nek
vagy mu lasz tá sá nak) sú lyát, gya ko ri sá gát.

Mulasztási bírság

4/G.  § (1) A kö te le zett az Art. 172.  §-ban meg ál la pí tott
mu lasz tá si bír ság gal súj tott jog el le nes ma ga tar tá sa ese tén
a mu lasz tá si bír ság leg ma ga sabb össze ge az ott meg ál la pí -
tott összeg ha tá rok két sze re se, ha a jog sér tést ter mék díj kö -
te les ter mék kel kap cso lat ban kö vet ték el.

(2) Amennyi ben a kö te le zett vagy az át vál la ló a
4/C.  § sze rin ti ese tek ben kö te le zett sé ge it nem az elõ ír -
tak sze rint tel je sí ti, a vám ha tó ság mu lasz tá si bír sá got
szab hat ki. A vám ha tó ság az e tör vény ben, il let ve e tör -
vény fel ha tal ma zá sán ala pu ló más jog sza bály ban meg -
ál la pí tott kö te le zett ség nek az Art. 172.  §-ban nem
 szabályozott meg sze gé se  miatt a ma gán sze mély adó zót
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100 ezer, más adó zót 200 ezer fo rin tig ter je dõ mu lasz tá -
si bír ság gal sújt hat ja.

(3) A mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá nál a vám ha tó ság mér -
le ge li az eset összes kö rül mé nyét, a kö te le zett vagy ko or -
di ná ló szer ve zet jog el le nes ma ga tar tá sá nak (te vé keny sé -
gé nek vagy mu lasz tá sá nak) sú lyát, gya ko ri sá gát, to váb bá
azt, hogy a kö te le zett vagy ko or di ná ló szer ve zet, il let ve in -
téz ke dõ kép vi se lõ je, al kal ma zott ja, tag ja vagy meg bí zott ja 
az adott hely zet ben a tõle el vár ha tó kö rül te kin tés sel járt-e
el. A kö rül mé nyek mér le ge lé se alap ján a vám ha tó ság a
mu lasz tás sú lyá hoz iga zo dó bír sá got szab ki, vagy a bír ság 
ki sza bá sát mel lõ zi.

(4) Ha a be gyûj tõ és/vagy hasz no sí tó szer ve zet a nyil -
ván tar tá si kö ve tel mé nyek nek nem tesz ele get, a mu lasz tá si 
bír ság össze ge az Art. 172.  §-ban meg ál la pí tott mu lasz tá si
bír ság két sze re se.

Le fog la lás és el kob zás

4/H.  § (1) A vám ha tó ság a ter mék díj kö te les ter mék hez
kap cso ló dó el já rá sa so rán (tény ál lás tisz tá zá sa), to váb bá
az e tör vény sze rin ti el kob zás ér vé nye sí té se ér de ké ben le -
fog la lást ren del het el. A le fog la lás nál a kö te le zett je len lé -
tét biz to sí ta ni kell. Ha kö te le zett nem kí ván je len len ni
vagy eb ben aka dá lyo zott, és meg fe le lõ kép vi se let rõl nem
gon dos ko dik, az adó ha tó ság a le fog la lást két ha tó sá gi tanú 
je len lé té ben fo ga na to sít ja. A le fog la lás ról a vám ha tó ság a
kö te le zett, an nak kép vi se lõ je, meg ha tal ma zott ja, ezek hi á -
nyá ban két ha tó sá gi tanú je len lé té ben jegy zõ köny vet vesz
fel, a le fog lalt ter mék díj kö te les ter mé ket és ha a ter mék díj -
kö te les ter mék más ter mék kel együtt ké pez egy sé get, más
ter mék ré sze vagy össze te võ je ak kor a ter mék kel együtt
(a továb biak ban: le fog lalt ter mék) zár alá ve szi vagy a kö -
te le zett költ sé gé re el szál lít tat ja és megõrzi.

(2) A vám ha tó ság, amennyi ben a ter mék díj kö te les ter -
mék bir to ko sa – ide ért ve a ter mé sze tes sze mélyt, aki ke -
res ke del mi jel le gû ter mék díj kö te les ter mé ket bir to kol – a
ter mék díj kö te les ter mék ere de tét vagy fel hasz ná lá sá nak
cél ját nem iga zol ja, és az el já rás so rán fel me rül

a) a ter mék díj kö te les ter mék in téz ke dés aló li ki vo ná sá -
nak le he tõ sé ge;

b) a jog el le nes for ga lom ba ho za tal ve szé lye;
c) a kö te le zett fi ze tés kép te len sé gé nek ve szé lye;
d) a fi ze té si kö te le zett ség el ke rü lé sé nek ve szé lye;

il let ve szük sé ges a tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben a ter -
mék díj kö te les ter mék, va la mint elõ ál lí tá sá ra, fel hasz ná lá -
sá ra, tá ro lá sá ra és szál lí tá sá ra hasz nált esz köz tár gyi bi zo -
nyí tá si esz köz ként tör té nõ le fog la lá sa, a termékdíjköteles
terméket lefoglalja.

(3) A vám ha tó ság a le fog la lás ról vég zés ben ren del ke -
zik. A le fog la lást el ren de lõ vég zés sel szem ben az ügy -
fél – jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal – ki fo gás sal él het. A 
ki fo gást a vég zés köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
kell elõ ter jesz te ni a le fog la lást vég zõ vám ha tó ság nál. A
ki fo gást a fe let tes szerv a be nyúj tás tól szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül bí rál ja el. A ki fo gás nak a le fog la lás vég re haj tá -
sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

(4) A le fog la lást vég zés sel kell meg szün tet ni:
a) ha a le fog lalt kör nye zet vé del mi ter mék díj kö te les

ter mék re az el já rás ered mé nyes le foly ta tá sa ér de ké ben
már nincs szük ség,

b) ha kör nye zet vé del mi ter mék díj és adó bír ság vagy
mu lasz tá si bír ság nem ke rül meg ál la pí tás ra,

c) ha a le fog lalt ter mék re a tény ál lás tisz tá zá sa so rán a
ki sza bott kör nye zet vé del mi ter mék dí jat és adó bír sá got,
mu lasz tá si bír sá got és ter mék el szál lí tá sá val, tá ro lá sá val,
õr zé sé vel kap cso la tos költ sé ge ket be fi zet ték vagy
arra – el ide ge ní té si ti la lom al kal ma zá sa mel lett – fi ze tés -
könnyí tést en ge dé lyez tek,

d) ha a ter mék dí jas sza bá lyok meg sér té sé vel kap cso lat -
ban in dult bün te tõ el já rás ban le fog la lás nak van he lye, és
en nek ér de ké ben a bün te tõ ügy ben el já ró ha tó ság a vám ha -
tó sá got meg ke res te.

(5) A le fog lalt ter mék an nak ad ha tó ki, aki a tu laj don jo -
gát min den két sé get ki zá ró an iga zol ja, vagy an nak, aki tõl
azt (azo kat) a vám ha tó ság le fog lal ta, fel té ve, hogy a jog -
sze rû bir tok lás té nyét iga zol ta.

(6) Amennyi ben a le fog lalt ter mék azo no sí tá sa (faj tá ja,
mi nõ sé ge) a vám ha tó ság ré szé rõl két sé get ki zá ró an nem
ál la pít ha tó meg, azt szak ér tõi vizs gá lat tal kell tisz táz ni.

(7) A le fog lalt ter mék el szál lí tá sá val, tá ro lá sá val, õr zé -
sé vel, meg sem mi sí té sé vel, va la mint a szak ér tõi vizs gá lat
dí já val kap cso la tos költ sé gek az ügy fe let ter he lik, ha jog -
erõ sen vég re hajt ha tó kör nye zet vé del mi ter mék díj, adó bír -
ság, mu lasz tá si bír ság meg fi ze té sé re kö te lez ték. El len ke zõ 
eset ben a fel me rült költ sé ge ket az ál lam vi se li.

(8) A le fog lalt ter mék nek, va la mint az elõ ál lí tá sá ra, fel -
hasz ná lá sá ra, tá ro lá sá ra és szál lí tá sá ra hasz nált esz köz nek
a vám ha tó ság ál tal üze mel te tett rak tár ban tör té nõ tá ro lá sa
ese tén a le fog lalt min den meg kez dett 100 kg tö me ge után
500 fo rint nap tá ri na pon kén ti tá ro lá si költ ség fi ze ten dõ.
Egyéb rak tár ban tör té nõ tá ro lás ese tén a rak tár üze mel te tõ
ál tal szo ká so san fel szá mí tott díj té tel az irány adó.

4/I.  § (1) A le fog lalt ter mé ke ket el kell ko boz ni, ha a
kör nye zet vé del mi ter mék dí jas ügy ben jog erõ sen adó bír -
ság, mu lasz tá si bír ság ke rül ki sza bás ra és azt a kö te le zett
az ese dé kes ség tõl szá mí tott 15 na pon be lül nem fi zet te
meg, to váb bá a jog erõ sen vég re hajt ha tó kör nye zet vé del mi 
ter mék díj és adó bír ság, mu lasz tá si bír ság meg fi ze té sé re
kö te le zett ügy fél tu laj do ná ban lévõ ter mék el szál lí tá sá val,
tá ro lá sá val, õr zé sé vel, meg sem mi sí té sé vel kap cso la tos
költ sé gek együt tes össze ge el éri a ter mék le fog la lás ko ri
ér té két és a kö te le zett a fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tett
ele get. Az el kob zott ter mék díj kö te les ter mé ket és/vagy az
el kob zott te vé keny ség esz kö zét a ke let ke zett fi ze té si kö te -
le zett sé gek tel je sí té se és a költ sé gek meg té rü lé se ér de ké -
ben a vám ha tó ság az ál lam ja vá ra a vég re haj tás ra vo nat ko -
zó (Art. sze rin ti) sza bá lyok alap ján ér té ke sí ti, en nek meg -
hi ú su lá sa ese tén meg sem mi sí ti.

(2) Az el kob zott ter mé ket nem kell meg sem mi sí te ni, ha
a kö te le zett a ter mé ket

a) a kü lön jog sza bály sze rin ti ka taszt ró fa ese tén a te rü -
le ti leg ille té kes vé del mi bi zott ság el nö ké nek, il let ve
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I–III. fokú ár víz- és bel víz-vé de ke zé si ké szült ség ese tén az 
érin tett te rü let te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ré nek
vagy a víz ügyi igaz ga tá si szer ve zet te rü le ti szer ve ve ze tõ -
jé nek,

b) a szel le mi jog jo go sult ja hoz zá já ru lá sá val ka ri ta tív
te vé keny sé get vég zõ szer ve zet ve ze tõ jé nek az egyes el -
kob zott dol gok köz ér de kû fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó kü -
lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint,

c) az anya gá ban vagy ener ge ti kai cél ra hasz no sít ha tó
ter mék díj kö te les ter mék ese té ben hasz no sí tá si cél lal a
hasz no sí tó üzem ve ze tõ jé nek,
a vám ha tó ság ve ze tõ jé nek jó vá ha gyá sá val átadja.

(3) Az el kob zott ter mé kek kö zül meg kell sem mi sí te ni:
a) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény

ha tá lya alá tar to zó ter mé ket, ha a kü lön jog sza bály sze rin ti
szak ha tó ság nem já rul hoz zá a meg sem mi sí tés mel lõ zé sé -
hez;

b) azo kat a ter mé ke ket, ame lyek ér té ke sí té se va la mely
szel le mi tu laj don jo got sér te ne és a szel le mi jog jo go sult ja
nem já rul hoz zá a meg sem mi sí tés mel lõ zé sé hez.

(4) Nem ko boz ha tó el az áru, ha a 4/H.  § (2) be kez dés
c) pont ja sze rin ti le fog la lás ese té ben rész let fi ze tést vagy
fi ze té si ha lasz tást – a fi ze té si kö te le zett ség ese dé kes sé gé -
tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül be nyúj tott ké re lem
alap ján – en ge dé lyez tek. Egyéb jog cím alap ján tör té nõ le -
fog la lás ese té ben rész let fi ze tés vagy fi ze té si ha lasz tás nem 
ad ha tó.

(5) A vám ha tó ság az el kob zás ról ren del ke zõ dön tést
köve tõen, de an nak jog erõ re emel ke dé sét meg elõ zõ en jo -
go sult a le fog lalt ter mék elõ ze tes meg sem mi sí té sé re, ha az
gyors rom lás nak van ki té ve, hu za mo sabb tá ro lás ra al kal -
mat lan vagy an nak ke ze lé se, tá ro lá sa, il let ve õr zé se – kü -
lö nö sen a ter mék ér té ké re vagy az elõ re lát ha tó lag hosszú
ide ig tar tó tá ro lá sá ra te kin tet tel – arány ta lan és je len tõs
költ ség gel jár na.

(6) Az el kob zás, az át adás és az elõ ze tes meg sem mi sí tés 
el ren de lé sé rõl vég zés ben kell in téz ked ni.”

352. § (1) A Kt. 5/C.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A be fi ze tett ter mék díj iga zolt ex port, va la mint kö zös -
sé gen be lü li ér té ke sí tés ese tén vissza igé nyel he tõ.”
 (2) A Kt. 5/C.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) Kör nye zet vé del mi ter mék díj-vissza igény lést ki zá -
ró lag elekt ro ni kus úton és for má ban le het be nyúj ta ni. A
több hó na pot érin tõ vissza igény lé se ket nem le het össze -
von ni, azo kat havi bon tás ban le het vissza igé nyel ni.”

353. § A Kt. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A termékdíjból befolyt összeg felhasználása

6.  § (1) A vám ha tó ság a be fi ze tett (be sze dett), il le tõ leg
az ál ta la be haj tott ter mék dí jat a tárgy hó na pot kö ve tõ hó -
nap 15. nap já ig – a (2) be kez dés figye lembe véte lével – át -
ve ze ti a kincs tár ré szé re e tör vény cél ja i nak meg va ló sí tá sa

ér de ké ben. Az ezt köve tõen tör tént tel je sí té se ket 10 na -
pon ta ve ze ti át a kincs tár ré szé re.

(2) A ter mék díj kö te les ter mé kek kel kap cso la tos fel ada -
tok el vég zé se ér de ké ben a be fi ze tett, be haj tott ter mék díj
össze gé nek a költ ség ve té si elõ irány zat ban meg ha tá ro zott
be vé te le ken fe lü li rész 20%-át a vám ha tó ság, 5%-át a
 Minisztérium mû kö dé si költ sé ge i re hasz nál hat ja fel.

(3) A ter mék díj kö te les ter mé kek kel kap cso lat ban ki ve -
tett bír ság az ál lam ház tar tás köz pon ti kor mány za ta költ -
ség ve té sé nek be vé te le.

(4) A vám ha tó ság és a Mi nisz té ri um a (2) be kez dés ben
fog lalt össze get mû kö dé si költ ség címû elõ irány za tá ba ve -
ze ti át.”

TIZENÖTÖDIK RÉSZ

XXVII. Fejezet

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli
mentesítés

354. § (1) Ez a tör vény a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra 
és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá -
sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb -
biak ban: Tbj.) 18.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti
kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té se aló li men -
te sí tést sza bá lyoz za.
 (2) E tör vény al kal ma zá sá ban

a) fog lal koz ta tó: a Tbj. 4.  §-ának a) pont ja sze rin ti sze -
mély, il let ve szer ve zet,

b) egyé ni vál lal ko zó: a Tbj. 4.  §-ának b) pont ja sze rin ti
sze mély,

c) biz to sí tott: a Tbj. 5.  §-a sze rin ti sze mély.

355. § (1) A ha tó ság a fog lal koz ta tót, il let ve az egyé ni
vál lal ko zót – ké rel mé re – ha tá ro zat ban men te sí ti a kor ked -
vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té se alól, ha az el já rás
so rán meg ál la pít ja, hogy a ké re lem ben meg je lölt mun ka -
kör ben és mun ka he lyen tör té nõ fog lal koz ta tás ese tén

a) a kü lö nö sen ne héz fi zi kai mun ka,

b) a kü lö nö sen ter he lõ klí ma,

c) az er go nó mi ai kó ro ki té nye zõk nek való tar tós ki -
té tel,

d) a fo ko zott pszi chés meg ter he lés,

e) a pszi cho szo ci á lis kó ro ki té nye zõk nek való tar tós ki -
té tel

nem áll fenn, vagy csak olyan mér ték ben áll fenn, amely a
kor ked vez mény re való jo go sult ság meg ál la pí tá sát – a fog -
lal koz ta tó, il let ve az egyé ni vál lal ko zó ál tal biz to sí tott
mun ka fel té te lek re és mun ka kö rül mé nyek re te kin tet -
tel – nem in do kol ja. A kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék
meg fi ze té se aló li men te sí tés kez dõ idõ pont ja az er rõl  szóló 
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek napja.
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 (2) A fog lal koz ta tó a ha tó ság – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) 29.  §-a (3) be kez -
dé sé nek b) pont ja sze rin ti – ér te sí té si kö te le zett sé gé nek
tel je sí té se ér de ké ben a ké re lem ben fel tün te ti

a) a men te sí té si ké re lem mel érin tett biz to sí tot tak ne vét
(csa lá di és utó ne vét, va la mint szü le té si ne vét) és la kó he -
lyét, tar tóz ko dá si he lyét,

b) a 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti szak szer ve zet ne vét,
szék he lyét, va la mint a szak szer ve zet kép vi se lõ jé nek ne -
vét.
 (3) A fog lal koz ta tó kö te les a jog vi szony lé te sí té sét
meg elõ zõ en írás ban tá jé koz tat ni az ál ta la a men te sí té si ké -
re lem mel, il let ve a men te sí tés sel érin tett mun ka kör ben a
ké re lem be nyúj tá sát, il let ve a men te sí tés rõl  szóló ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen fog lal koz tat ni kí vánt
sze mélyt a ké re lem be nyúj tá sá ról, il let ve a men te sí tés rõl.
 (4) A men te sí tés hez szük sé ges fel té te lek fenn ál lá sát – a
men te sí tést köve tõen – a ha tó ság hi va tal ból el len õriz he ti.
Kö te le zõ el len õr zést le foly tat ni, ha

a) az adott mun ka kör ben fog lal koz ta tott biz to sí tott
vagy 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti szak szer ve zet je len ti be
azo kat a mun ka kö rül mé nyek ben, mun ka fel té te lek ben be -
kö vet ke zõ vál to zá so kat,

b) a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
alap ján le foly ta tott ha tó sá gi el len õr zés so rán olyan kö rül -
mé nye ket ál la pí ta nak meg,

ame lyek va ló szí nû sí tik, hogy a men te sí tés fel té te lei nem
áll nak fenn. Nem kö te le zõ az el len õr zést le foly tat ni az
a) pont sze rin ti eset ben, ha akár a ko ráb bi be je len tõ, akár
más – a ko ráb bi be je len tés tõl szá mí tott – hat hó na pon be -
lül tesz újabb be je len tést, és ebben új körülményekre nem
hivatkozik.
 (5) A ha tó ság a men te sí tést vissza von ja, ha a men te sí tés
fel té te lei nem áll nak fenn. A men te sí tés vissza vo ná sá nak
idõ pont ja az er rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek
nap ja.

356. § (1) Az e tör vény sze rin ti el já rá sok ban a fog lal -
koz ta tó nál – a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény 21.  §-ának (5) be kez dé se sze rint – kép vi se -
let tel ren del ke zõ szak szer ve zet ügy fél ként vesz részt, va -
la mint meg ha tal ma zás alap ján kép vi sel he ti a biz to sí tot tat.
 (2) A ha tó ság a men te sí tés fel té te le i nek meg ál la pí tá sa
és az el len õr zés le foly ta tá sa ér de ké ben, az ah hoz szük sé -
ges mér ték ben meg is mer he ti és ke zel he ti az érin tett biz to -
sí tot tak nak – az ügy el bí rá lá sá hoz szük sé ges – sze mé lyes
ada ta it, be te kint het a fog lal koz ta tó, il let ve az egyé ni vál -
lal ko zó ira ta i ba, kér he ti azok be mu ta tá sát, azok ról má so -
la tot ké szít het, il let ve azo kat a Ket. ren del ke zé sei sze rint
le fog lal hat ja, to váb bá a fog lal koz ta tót, il let ve az egyé ni
vál lal ko zót adat köz lés re hív hat ja fel. A fog lal koz ta tó, il -
let ve az egyé ni vál lal ko zó a kért ira to kat és ada to kat kö te -
les a ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

357. § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) az e tör vény sze rin ti el já rá sok ban el já ró ha tó sá go kat

ren de let ben je löl je ki;
b) a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té si kö -

te le zett sé ge alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló el já rás rész -
le tes sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa meg.
 (2) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy

a) ren de let ben ál la pít sa meg a kor ked vez mény-biz to sí -
tá si já ru lék meg fi ze té si kö te le zett sé ge alól tör té nõ men te -
sí tés hez szük sé ges ál la pot fel mé rés for mai és tar tal mi kö -
ve tel mé nye it,

b) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ál la pít sa meg a men te sí té si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj mér té két és a díj ra vo nat ko zó egyéb sza -
bá lyo kat.

TIZENHATODIK RÉSZ

XXVIII. Fejezet

A regisztrációs adóról  szóló
 2003. évi CX. tör vény módosítása

358. § (1) A re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi
CX. tör vény (a továb biak ban: Re ga-tv.) 2.  § 1. pont já nak
c) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban
1. for ga lom ba he lye zés: a gép jár mû)
„c) 12.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott adó men tes sé -

gé nek meg szû né se;”
 (2) A Re ga-tv. 2.  §-a a kö vet ke zõ 13. pont tal egé szül ki:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)
„13. re fe ren cia gép jár mû:
a) az adó kü lö nös sza bá lyok sze rin ti meg ál la pí tá sa alá

tar to zó gép jár mû vel azo nos gyárt má nyú, tí pu sú, vál to za tú
és ki vi te lû gép jár mû, ame lyet az adó kü lö nös sza bá lyok
sze rin ti meg ál la pí tá sa alá tar to zó gép jár mû for ga lom ba he -
lye zé sé nek idõ sza ká ban új ál la pot ban ve zet tek be a bel föl -
di pi ac ra, vagy

b) azo nos gép jár mû vagy arra vo nat ko zó ada tok hi á -
nyá ban az adó kü lö nös sza bá lyok sze rin ti meg ál la pí tá sa
alá tar to zó gép jár mû höz az a) pont ban fel so rolt is mér ve ket 
te kint ve ha son ló gép jár mû.”

359. § A Re ga-tv. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vám ha tó ság az adót a gép jár mû vek egyes ka te gó -
ri á já ban a mel lék let alap ján ál la pít ja meg. Azon gép jár mû
ese té ben, amely re az adót a mel lék let II. ré szé nek figye -
lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni, az adó alany – vá lasz tá -
sa sze rint – in dít vá nyoz hat ja az adó 10/A–10/G.  §-ok ban
fog lalt kü lö nös sza bá lyok sze rin ti meg ál la pí tá sát.”
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360. § A Re ga-tv. a 10.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
10/A–10/G.  §-ok kal, va la mint az azt meg elõ zõ kö vet ke zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az adó különös szabályok szerinti megállapítása

10/A.  § (1) Az adó alany az adó meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló 
el sõ fo kú adó igaz ga tá si el já rás kez de mé nye zé se kor nyi lat -
koz hat ar ról, hogy in dít vá nyoz za az adó kü lö nös sza bá -
lyok sze rin ti meg ál la pí tá sát.

(2) Az adó kü lö nös sza bá lyok sze rin ti meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló in dít vány (a továb biak ban: in dít vány) írás ban, az
(1) be kez dés ben em lí tett nyi lat ko zat tal egy ide jû leg, de
leg ké sõbb a nyi lat ko zat elõ ter jesz tésétõl szá mí tott 15 na -
pon be lül nyújt ha tó be a vám ha tó ság nak. Az in dít vány be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg az adó alany nak meg kell elõ le -
gez nie az adó kü lö nös sza bá lyok sze rin ti meg ál la pí tá sá nak 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dí ját (a továb biak ban:
egye di adó-meg ál la pí tás díja). A nyi lat ko zat meg té te lé re
és a díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó ha tár idõ el mu lasz tá sa
 miatt iga zo lá si ké re lem nek nincs he lye.

(3) Az in dít vány ban va ló szí nû sí te ni kell, hogy a gép jár -
mû tény le ges ér ték csök ke né se meg ha lad ja a mel lék let
II. ré szé nek táb lá za tá ban a gép jár mû for ga lom ba he lye zé -
sé tõl az adó igaz ga tá si el já rás kez de té nek hó nap já ig el telt
hó na pok szá ma (a továb biak ban: gép jár mû kora) sze rint
meg ha tá ro zott adó té tel-csök ke nés mér té két. A va ló szí nû -
sí tés alap já ul szol gál hat kü lö nö sen: a gép jár mû gyárt má -
nya, tí pu sa, a meg tett ki lo mé te rek szá ma, a mo tor tí pu sa, a
gép jár mû mû sza ki és ál ta lá nos ál la po ta, az elsõ for ga lom -
ba he lye zés ide jén a re fe ren cia gép jár mû ere de ti új bel föl di 
árá nak és je len le gi bel föl di for gal mi ér té ké nek össze ve té -
se. A va ló szí nû sí tés meg ala po zott sá gát alá tá masz tó bi zo -
nyí té ko kat az in dít vány hoz csa tol ni kell.

10/B.  § (1) Nincs he lye az adó kü lö nös sza bá lyok sze -
rin ti meg ál la pí tá sá nak, ha

a) a 10/A.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett nyi lat ko zat té tel -
re nem ke rült sor, vagy

b) a 10/A.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett fel té te lek bár -
me lyi ke nem tel je sült, vagy

c) az in dít vány nem tar tal maz za a 10/A.  § (3) be kez dé -
se sze rin ti va ló szí nû sí tést arra vo nat ko zó an, hogy a gép -
jár mû tény le ges ér ték csök ke né se meg ha lad ja a gép jár mû
kora sze rint meg ha tá ro zott adó té tel-csök ke nés mér té két.

(2) Nincs he lye az adó kü lö nös sza bá lyok sze rin ti meg -
ál la pí tá sá nak ak kor sem, ha az in dít vány be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban a gép jár mû kora el ér te vagy meg ha lad ta a
mel lék let II. ré sze táb lá za tá nak utol só so rá ban meg ha tá ro -
zott idõ tar ta mot.

10/C.  § (1) Az in dít vány ban va ló szí nû sí tett tény ál lás
tisz tá zá sa ér de ké ben, ha az a gép jár mû re vo nat ko zó mû -
sza ki, tech ni kai is mér ve ket, il le tõ leg a ki vá lasz tott re fe -
ren cia gép jár mû re való hi vat ko zást tar tal maz, a vám ha tó -
ság meg ke re si a szak ha tó sá got szak ha tó sá gi ál lás fog la lás
be szer zé se cél já ból. A meg ke re sés ha tár ide je az in dít vány
be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 nap.

(2) A szak ha tó ság a meg ke re sés tõl szá mí tott 15 na pon
be lü li idõ pont ra a gép jár mû szem lé jét el ren de li, és az adó -
alanyt és a vám ha tó sá got a szem le he lyé rõl és idõ pont já ról
ér te sí ti. A szak ha tó ság – az in dít vány ban fog lal tak, va la -
mint a gép jár mû re vo nat ko zó an ren del ke zé sé re álló egyéb
ada tok alap ján – a szem le be fe je zé sé tõl szá mí tott 15 na pon 
be lül szak ha tó sá gi ál lás fog la lást ad az in dít vány ban va ló -
szí nû sí tett tény ál lás alá tá masz tá sá ra meg je lölt mû sza ki,
tech ni kai is mér vek, il le tõ leg a re fe ren cia gép jár mû ki vá -
lasz tá sá nak meg ala po zott sá gá ról.

10/D.  § (1) A vám ha tó ság az in dít vány ban fog lal tak, il -
le tõ leg – a 10/C.  §-ban meg ha tá ro zott eset ben – a szak ha -
tó sá gi ál lás fog la lás, va la mint a ren del ke zé sé re álló, e te rü -
let re sza ko sí tott, a re fe ren cia gép jár mû re vo nat ko zó,
össze ha son lí tó ér ték ada to kat tar tal ma zó ki ad vá nyok, sta -
tisz ti kák alap ján – fi gye lem mel a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott kor lát ra – becs lés sel ál la pít ja meg a gép jár mû ér -
ték csök ke né sé nek mér té két (a továb biak ban: egye di mér -
ték). Az egye di mér té ket a ma te ma ti kai ke re kí tés sza bá lyai 
sze rint két ti ze des jegy pon tos ság gal kell meg ha tá roz ni.

(2) A vám ha tó ság a becs lés so rán nem ál la pít hat meg a
mel lék let II. ré sze táb lá za tá nak utol só so rá ban sze rep lõ
adó té tel-csök ke nés mér té ké nél ma ga sabb egye di mér té -
ket.

(3) Az in dít vány ak kor meg ala po zott, ha az egye di mér -
ték meg ha lad ja a gép jár mû kora sze rint meg ha tá ro zott
adó té tel-csök ke nés mér té két.

(4) Meg ala po zott in dít vány ese té ben a vám ha tó ság a
mel lék let I. ré sze alap ján meg ha tá ro zott adó té tel, va la mint 
ezen adó té tel és az egye di mér ték szor za tá nak kü lönb sé ge -
ként ál la pít ja meg az adót.

10/E.  § Nem meg ala po zott in dít vány ese té ben, va la mint 
a 10/B.  §-ban em lí tett ese tek ben a vám ha tó ság az adót a
8.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban fog lalt ren del ke zés 
(a továb biak ban: ál ta lá nos sza bá lyok) sze rint ál la pít ja
meg.

10/F.  § (1) A vám ha tó ság az el sõ fo kú adó igaz ga tá si el -
já rás ke re té ben dönt a meg elõ le ge zett egye di adó-meg ál la -
pí tás dí já nak vi se lé sé rõl is.

(2) A meg elõ le ge zett egye di adó-meg ál la pí tás dí ját az
ál lam vi se li, és a vám ha tó ság e díj nak az adó alany ré szé re
tör té nõ vissza té rí té sé rõl ren del ke zik, ha az adó meg ál la pí -
tá sa a 10/D.  § (4) be kez dé se sze rint tör té nik.

(3) A meg elõ le ge zett egye di adó-meg ál la pí tás dí ját – a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – az adó alany vi -
se li, ha a vám ha tó ság az adót az ál ta lá nos sza bá lyok sze -
rint ál la pít ja meg.

(4) Ha az egye di adó-meg ál la pí tá si díj meg elõ le ge zé sé -
re sor ke rült, de az adó kü lö nös sza bá lyok sze rin ti meg ál la -
pí tá sá nak a 10/B.  § sze rint nincs he lye, a vám ha tó ság e díj -
nak az adó alany ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé rõl ren del ke -
zik.

(5) Az ezen al cím alat ti el sõ fo kú adó igaz ga tá si el já rás
ügy in té zé si ha tár ide jé be nem szá mít bele a 10/A.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyi lat ko zat és in dít vány
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elõ ter jesz tése kö zöt ti idõ tar tam, il let ve a 10/A.  § (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ered mény te len el tel te
ese tén a nyi lat ko zat meg té te lé tõl szá mí tott 15 nap.

10/G.  § A vám ha tó ság adót meg ál la pí tó ha tá ro za ta el len 
a gép jár mû tény le ges ér ték csök ke né sé nek fi gyel men kí vül 
ha gyá sá ra tör té nõ hi vat ko zás sal az az adó alany él het jog -
or vos la ti ké re lem mel, aki (amely) az el sõ fo kú adó igaz ga -
tá si el já rás ban in dít vá nyoz ta az adó kü lö nös sza bá lyok
sze rin ti meg ál la pí tá sát. A 10/E.  § sze rin ti eset ben a dön tés -
nek az adó kü lö nös sza bá lyok sze rin ti meg ál la pí tá sa irán ti
in dít ványt el uta sí tó és a díj vi se lé sé rõl  szóló ren del ke zé se
el len ön ál ló jog or vos lat nak nincs he lye.”

361. § A Re ga-tv. 11.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Azon gép jár mû ese té ben, amely re az adót a mel lék -
let II. ré szé ben fog lalt elõ írások figye lembe véte lével kell
meg ál la pí ta ni, az adó iga zo lás tar tal maz za azt, hogy a vám -
ha tó ság az adót az ál ta lá nos vagy a kü lö nös sza bá lyok sze -
rint ál la pí tot ta meg. Az adó kü lö nös sza bá lyok sze rin ti
meg ál la pí tá sa ese té ben az adó iga zo lás tar tal maz za az
egye di mér ték nek meg fe lel tet he tõ gép jár mû-kort is.”

362. § A Re ga-tv. a kö vet ke zõ 20.  §-sal egé szül ki:
„20.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a köz le ke dés po li ti ká ért,

va la mint az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy együt tes 
ren de let ben ál la pít sák meg az egye di adó-meg ál la pí tás dí -
ját, va la mint az an nak meg fi ze tés re vo nat ko zó egyéb el já -
rá si sza bá lyo kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg a 11.  § (5) be -
kez dés má so dik mon da tá ban fog lalt egye di mér ték nek
meg fe lel tet he tõ gép jár mû-kor ada tá nak rög zí té sét a gép -
jár mû nyil ván tar tás ba vé te le kor a nyil ván tar tás ban és a
gép jár mû for gal mi en ge dé lyé ben.”

TIZENHETEDIK RÉSZ

XXIX. Fejezet

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános
 szabályairól  szóló

 2006. évi XCVIII. tör vény módosítása

363. § (1) A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és
gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for -
gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII.
tör vény (a továb biak ban: Gyftv.) 36.  § (1)–(4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ját, ab ban az eset ben pe dig, ha az bel föl dön for gal -
ma zá si te vé keny sé get nem vé gez a for gal ma zó val kö tött
és az ál la mi adó ha tó ság ál tal jó vá ha gyott meg ál la po dás

alap ján a for gal ma zót, va la mint a táp szer tár sa da lom biz to -
sí tá si tá mo ga tá sa iránt ké rel met be nyúj tót, amennyi ben az
nem azo nos a táp szer for gal ma zó já val, úgy a for gal ma zót
(a továb biak ban együtt e fe je zet al kal ma zá sá ban: a gyógy -
szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja) va la -
mennyi köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ, gyógy szer tár ban
for gal ma zott gyógy sze re, táp sze re (a továb biak ban együtt
e fe je zet al kal ma zá sá ban: gyógy szer) után – a 38.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti gyógy sze rek ki vé te lé vel – a tárgy ha vi
vény for gal mi ada tok alap ján adó dó tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás nak a ter me lõi ár ral vagy im port be szer zé si ár ral
(a továb biak ban együtt: ter me lõi ár) ará nyos (ter me lõi
ár/fo gyasz tói ár) ré szé re 12%-os be fi ze té si kö te le zett ség
ter he li. A be fi ze té si kö te le zett ség szá mí tá sát ter mé ken ként 
és tá mo ga tá si jog cí men ként kell vé gez ni. Tár sa da lom biz -
to sí tá si tá mo ga tá son ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó
(brut tó) tá mo ga tást, fo gyasz tói áron brut tó fo gyasz tói árat, 
ter me lõi áron áfát nem tar tal ma zó (net tó) ter me lõi árat kell 
ér te ni.

(2) A gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del -
ke zõ, il let ve táp szer nagy ke res ke del met foly ta tó (a továb -
biak ban együtt: gyógy szer nagy ke res ke del mi en ge déllyel
ren del ke zõ) gaz dál ko dó szer ve ze tet a köz for gal mú gyógy -
szer tá rat mû köd te tõ, va la mint a köz vet len la kos sá gi
gyógy szer el lá tást vég zõ in té ze ti gyógy szer tár szá má ra a
tárgy hó nap ban ér té ke sí tett va la mennyi ál ta la for gal ma zott 
köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy sze rén re a li zált
nagy ke res ke del mi ár rés tö me gé nek 2,5 szá za lé ka ere jé ig
be fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(3) Az a köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te té sé re jo go -
sult, va la mint az a köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tást
vég zõ in té ze ti gyógy szer tár (a továb biak ban együtt e fe je -
zet al kal ma zá sá ban: köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te -
té sé re jo go sult), mely nek köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek
for gal ma zá sá ból szár ma zó ne gyed éves ár rés tö me ge a
39.  §-ban fog lalt össze get meg ha lad ja, kö te les gyógy szer -
tár szo li da ri tá si dí jat fi zet ni.

(4) A 12.  § (3) be kez dé se sze rin ti, is mer te tõ te vé keny -
ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõt min den
ál ta la mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben fog -
lal koz ta tott is mer te tõ sze mély te vé keny sé ge után ha von ta
gyógy szer is mer te tés ese tén négy száz ti zen hat ezer, gyó -
gyá sza ti se géd esz köz is mer te té se ese tén nyolc van há rom -
ezer fo rint össze gû be fi ze té si kö te le zett ség ter he li. Ha a
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony hó köz ben ke let ke zik
vagy szû nik meg, a fi ze té si kö te le zett sé get a fen ti összeg -
nek a jog vi szony na pok ban meg ha tá ro zott fenn ál lá sá nak a
hó nap nap tá ri nap ja i val ará nyos ré sze figye lembe véte lével 
kell tel je sí te ni.”
 (2) A Gyftv. 36.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az ál la mi adó ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti, a
for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja és a for gal ma zó
kö zöt ti meg ál la po dás jó vá ha gyá sá ról, a jó vá ha gyás nap ját
kö ve tõ nyolc na pon be lül tá jé koz tat ja az egész ség biz to sí -
tá si szer vet.”
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364. § A Gyftv. 37.  § (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv a 36.  § (1)–(2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük -
sé ges tá mo ga tá si, il let ve for gal mi ada to kat a tárgy hó na pot
kö ve tõ má so dik nap tá ri hó nap 10. nap já ig, a 36.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé hez szük sé ges tá mo ga tá si, il let ve for gal mi ada to kat
pe dig a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ má so dik nap tá ri hó nap
10. nap já ig köz li a fi ze tés re kö te le zet tel, il let ve hon lap ján
köz zé te szi azo kat.

(2) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja és a gyógy szer nagy ke res ke del mi en ge déllyel
ren del ke zõ a 36. § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi -
ze té si kö te le zett ség alap ján a tárgy hó na pot kö ve tõ har ma -
dik nap tá ri hó nap 20. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz az
ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon be -
val lást nyújt be és egy ide jû leg be fi ze tést tel je sít az ál la mi
adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a cél ra meg nyi tott 
szám lá ra.

(3) Ha a köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek for gal ma zá sá -
ból szár ma zó ne gyed éves ár rés tö me ge a 39.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott össze get meg ha lad ja, a köz for gal mú
gyógy szer tár mû köd te té sé re jo go sult a 36.  § (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett ség alap ján, a 39.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sáv ha tá rok meg fe le lõ al -
kal ma zá sá val a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ har ma dik nap tá ri
hó nap 20. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz az ál la mi adó -
ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon be val lást
nyújt be és egy ide jû leg be fi ze tést tel je sít az ál la mi adó ha -
tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a cél ra meg nyi tott
szám lá ra.

(4) A 12.  § (3) be kez dé se sze rin ti, is mer te tõ te vé keny -
ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõ sze mély
a 36.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett -
ség alap ján a tárgy hó na pot kö ve tõ har ma dik nap tá ri hó nap 
20. nap já ig be val lást nyújt be és egy ide jû leg be fi ze tést tel -
je sít az ál la mi adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a
cél ra meg nyi tott szám lá ra.”

365. § (1) A Gyftv. 38.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ját a 36.  § (1) be kez dé se sze rin ti be fi ze té si kö te le -
zett ség nem ter he li:]

„a) azon meg ha tá ro zott (fix) cso port ban lévõ gyógy sze -
rei te kin te té ben, ame lyek napi te rá pi ás költ sé ge az adott
jog cí men a re fe ren ci aár nál leg alább 15%-kal ala cso nyabb
az ár kü lön bö zet fenn ál lá sá nak idõ sza ká ban,”
 (2) A Gyftv. 38.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja leg fel jebb a gyógy sze ren ként és jog cí men ként
tör té nõ szá mí tás alap ján adó dó gyógy sze ren kén ti tel jes fi -
ze té si kö te le zett sé ge ere jé ig ked vez mény ben ré sze sül,

amennyi ben a 36.  § (1) be kez dé se sze rin ti, tár sa da lom biz -
to sí tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ egyes gyógy sze rei ter me -
lõi árát csök ken ti. Ez eset ben az ár csök ken tés ál tal érin tett
gyógy sze rek utá ni, 36.  § (1) be kez dé se sze rin ti be fi ze té si
kö te le zett ség az ár csök ken tés mér té ké nek ará nyá ban
csök ken az ár csök ken tés ál tal érin tett idõ szak ra vo nat ko -
zó an, de leg fel jebb az ár vál to zás ha tály ba lé pé sé nek idõ -
pont já tól szá mí tott egy évig.”
 (3) A Gyftv. 38.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja a 36.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si
kö te le zett sé gé nek alap ját csök ken ti a tárgy idõ szak ra vo -
nat ko zó tá mo ga tás vo lu men-szer zõ dés alap ján tel je sí tett
be fi ze tés össze gé vel.”

366. § A Gyftv. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„39.  § (1) A 36.  § (3) be kez dé se sze rin ti ár rés tö meg
össze ge 10 000 000 Ft.

(2) Amennyi ben a köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te -
té sé re jo go sult ne gyed éves ár rés tö me ge

a) 10 000 001 és 13 750 000 Ft kö zött van, a be fi ze ten -
dõ összeg a ne gyed éves ár rés tö meg 1%-a,

b) 13 750 001 és 17 500 000 fo rint kö zött van, a be fi ze -
ten dõ összeg 137 500 Ft és a 13 750 000 Ft fe let ti rész
1,5%-ának együt tes össze ge,

c) 17 500 000 Ft fe lett van, a be fi ze ten dõ összeg
193 750 Ft és a 17 500 000 fe let ti rész 2%-ának együt tes
össze ge.”

367. § A Gyftv. 41.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) Olyan te le pü lé se ken mû kö dõ vagy lé te sí ten dõ köz -
for gal mú gyógy szer tá rat (gyógy szer tá ra kat) mû köd te tõ
vál lal ko zás szá má ra, ahol a te le pü lés gyógy szer el lá tá sát
ki zá ró lag egy köz for gal mú gyógy szer tár biz to sít ja vagy
biz to sí ta ná és már mû kö dõ köz for gal mú gyógy szer tár ese -
tén an nak meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó gyógy szer -
for gal ma zás ból szár ma zó tá mo ga tott ár rés tö me ge – az el -
lá tan dó la kos ság szám vagy a gyógy szer tár föld raj zi el he -
lyez ke dé se okán – ha té kony és gaz da sá gos üz let me net
foly ta tá sa mel lett sem éri el a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott mér té ket, az ál lam a min den ko ri éves költ ség ve té -
si tör vény ben sze rep lõ, a 40.  § b) pont ja sze rin ti mi nisz té -
ri um fe je ze té ben meg ha tá ro zott elõ irány zat ere jé ig a mû -
kö dõ ké pes ség fenn tar tá sá hoz mû kö dé si célú tá mo ga tást
nyújt. A tá mo ga tás ban ré sze sí tett vál lal ko zá sok ne vét és a
tá mo ga tás össze gét a mi nisz té ri um a hon lap ján közzé -
teszi.”

368. § (1) A Gyftv. 42.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben a tá mo ga tott gyógy sze rek tárgy évi
for gal ma után ki fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás – a kü lön ke re tes gyógy sze rek re és a kü lö nös mél tány -
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lást ér dem lõ kö rül mé nyek ese tén gyógy szer tá mo ga tás ra
for dít ha tó össze get nem tar tal ma zó – össze ge meg ha lad ja
a tárgy év elsõ nap ján ha tá lyos elõ irány za tot, ak kor e ki -
adá si több let fi nan szí ro zá sa – a (2)–(3) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint – az E. Alap ke ze lõ je és a for ga lom ba ho za ta -
li en ge dé lyek jo go sult ja i nak kö te le zett sé ge.

(2) A ki adá si több let meg ha tá ro zá sa so rán a tárgy évi
for ga lom után ki fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás -
ból le kell von ni a 36.  § (1)–(2) és (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett ség alap ján a tárgy év ja nu -
ár–de cem ber hó nap ja i ra adó dó össze get, va la mint az
E. Alap költ ség ve té se Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog -
cím nek a tárgy évet meg elõ zõ év elsõ nap ján és a tárgy év
elsõ nap ján ha tá lyos elõ irány za ta po zi tív kü lönb sé gét.”
 (2) A Gyftv. 42.  § (5)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai kö -
zött a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett -
ség – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte -
lével a tárgy év ben a gyógy szer tá ri vény for gal mi for gal mi
ada tok alap ján a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já -
nak tá mo ga tott ké szít mé nye i re jutó tá mo ga tá si összeg és
az E. Alap költ ség ve té se Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai
jog cím a tárgy év elsõ nap ján ha tá lyos elõ irány za tá nak a
tárgy évet meg elõ zõ év tá mo ga tá si ada ta i ból szá mí tott
meg osz lá si vi szony szám alap ján a for ga lom ba ho za ta li en -
ge dély jo go sult já ra jutó tá mo ga tá si össze ge po zi tív kü lön -
bö ze te ará nyá ban osz lik meg. A már tá mo ga tott ha tó anya -
got tar tal ma zó, egyen ér té kû gyógy szer ként (ge ne ri kus
gyógy szer ként) for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett ter -
mék ese té ben a tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dás nap tá ri
évé ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ját a sá vos
koc ká zat vi se lés bõl ere dõ be fi ze té si kö te le zett ség nem ter -
he li.

(6) Ha a tá mo ga tott gyógy sze rek után az elsõ ki lenc hó -
nap ra együt te sen adó dó tá mo ga tás össze ge – az (1)–(2) be -
kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – meg ha lad ja az
E. Alap költ ség ve té se Gógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog cí -
mé nek a tárgy év ja nu ár elsõ nap ján ha tá lyos elõ irány za ta
há rom ne gyed ré szét, a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go -
sult ja az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv ál tal a (2)–(5) be kez dé sek meg -
fe le lõ al kal ma zá sá val no vem ber 10-éig kö zölt tá mo ga tá si
ada tok alap ján, tárgy év de cem ber 20-áig az ál la mi adó ha -
tó ság hoz az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom -
tat vá nyon elõ le get vall be és egy ide jû leg fi ze ti meg az ál -
la mi adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a cél ra meg -
nyi tott szám lá ra.

(7) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv a tárgy évet kö ve tõ nap tá ri év
feb ru ár 15-éig köz li a for ga lom ba ho za ta li en ge dély Jo go -
sult já val a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le -
zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges tá mo ga tá si ada to kat.

(8) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja a sá vos
koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett sé get a (7) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tot kö ve tõ hó nap 25. nap -

já ig az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá -
nyon az ál la mi adó ha tó ság hoz vall ja be és egy ide jû leg – a
(6) be kez dés alap ján fi ze tett elõ leg re is te kin tet tel – fi zet
meg az ál la mi adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a
cél ra meg nyi tott szám lá ra.”
 (3) A Gyftv. 42.  §-ának (10)–(11) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ 
be fi ze tés re kö te le zet tek el len õr zé sé hez szük sé ges há rom -
ne gyed évi ada tok ról no vem ber 10-éig, a tárgy évi ada tok -
ról a tárgy évet kö ve tõ nap tá ri év feb ru ár 15-éig elekt ro ni -
kus úton adat szol gál ta tást tel je sít az ál la mi adó ha tó ság -
hoz.

(11) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ tárgy év re vo nat -
ko zó fi ze té si kö te le zett sé gét csök kent he ti a tárgy év re vo -
nat ko zó tá mo ga tás vo lu men-szer zõ dés alap ján tel je sí tett
be fi ze tés össze gé vel.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

369. § Ez a tör vény – a 370.  §–491.  §-ok ban fog lal tak
figye lembe véte lével – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

370. § (1) E tör vénynek az Szja tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé sei – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – 2008. ja nu ár
1-jén lép nek ha tály ba.

(2) Az Szja tv. 39.  §-ának e tör vénnyel mó do sí tott
(1) be kez dé se a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba.

371. § (1) E tör vénynek a Tao.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép nek 
ha tály ba.
 (2) A Tao. e tör vénnyel mó do sí tott 22/B.  §-a (1) be kez -
dé sé nek i) pont ja és (13) be kez dé se 2008. szep tem ber
1-jén lép ha tály ba.

372. § (1) E tör vénynek az Eva tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé sei – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – 2008. ja nu ár
1-jén lép nek ha tály ba.
 (2) Az Eva tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 3.  §-ának
(4) be kez dé se a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

373. § E tör vénynek az Ekho tv.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

374. § E tör vénynek a Kjtv.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.
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375. § (1) E tör vény Jöt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei – a
(2)–(4) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek kel – 2008. ja nu ár
1-jén lép nek ha tály ba.
 (2) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 41.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja, 96.  §-ának (3)–(4) be kez dé se és
106.  §-ának (7) be kez dé se 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály -
ba.
 (3) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 97.  § (2) be kez dé se 
2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.
 (4) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 73.  §-ának
(12)–(13) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
 (5) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 113.  §-ának és
114.  §-a (3)–(6) be kez dé sé nek ren del ke zé sét e tör vény ha -
tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek ben és meg is mé telt el -
já rá sok ban kell al kal maz ni.
 (6) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 114.  §-a (2) be kez -
dé sé nek, 115.  §-a (3) be kez dé sé nek és a 116/A.  §-ának
ren del ke zé sét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni
kell.
 (7) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 129.  §-a (1) be kez -
dé se a) pont já nak ren del ke zé sét a 2007. de cem ber 31-ét
köve tõen ke let ke zett adó-vissza igény lé si jo go sult ság ese -
té ben kell al kal maz ni.

376. § E tör vénynek az Etv.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei – e tör vény 406.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

377. § (1) E tör vénynek a Vtv.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – 2008. ja nu -
ár 1-jén lép nek ha tály ba.
 (2) A Vtv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 75.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja a ki hir de tést kö ve tõ ötö dik na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al -
kal maz ni kell, ha az az ügy fél szá má ra elõ nyö sebb.

378. § (1) E tör vénynek a Htv.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – 2008. ja nu -
ár 1-jén lép nek ha tály ba.
 (2) E tör vénynek a Htv. 6.  §-a d) pont ját, 7.  §-a e) pont -
ját, 15.  §-át, 16.  §-át, 21.  §-át, 22.  §-át, 22/A.  §-át,
52.  §-ának 5., 6., 8., 9., 10., 20., 45–60. pont ja it és új 1. és
2. szá mú mel lék le tét meg ál la pí tó ren del ke zé sei 2009. ja -
nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

379. § (1) E tör vény Itv.-t mó do sí tó ren del ke zé sei 2008.
ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba az zal, hogy a ren del ke zé se -
ket – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a 2008. ja -
nu ár 1. nap ját köve tõen il le ték ki sza bás ra be je len tett vagy
más mó don az ál la mi adó ha tó ság tu do más ra ju tott va gyon -
szer zé si ügyek ben, va la mint kez de mé nye zett el sõ fo kú, il -
let ve jog or vos la ti el já rá sok ban kell al kal maz ni. 

(2) E tör vénynek az Itv. 23/A.  §-ának (7) be kez dé sét
mó do sí tó ren del ke zé sét azok ban a va gyon szer zé si ügyek -
ben is al kal maz ni kell, ame lyek ben az Itv. 23/A.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cél ra meg szer zett in gat -
lan to vább ér té ke sí té sé re, il le tõ leg an nak iga zo lá sá ra nyit -
va álló ha tár idõ 2007. de cem ber 31-ig még nem telt el.

380. § E tör vénynek a Gjt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

381. § (1) E tör vénynek a lu xus adó tv.-t mó do sí tó ren -
del ke zé sei – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.
 (2) E tör vénynek a lu xus adó tv. 12.  §-a a), c), h)–i),
p)–sz) pont ja it meg ál la pí tó ren del ke zé sei 2009. ja nu ár
1-jén lép nek ha tály ba.

382. § (1) E tör vénynek az Art.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei – a (2)–(5) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek kel – 2008.
ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.
 (2) E tör vénynek az Art. 36/A.  §-át, 85/A.  § (3) be kez -
dé sé nek utol só mon da tát, 88/A.  § (2) be kez dé sé nek
d) pont ját és 172.  §-ának (17) be kez dé sét meg ál la pí tó ren -
del ke zé se it 2008. már ci us 1-jé tõl kell al kal maz ni.
 (3) E tör vénynek az Art. 160.  § (2) be kez dé sét és
176/A.  §-át meg ál la pí tó ren del ke zé sei a kap csolt vál lal ko -
zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás
meg szün te té sé rõl  szóló, 1990. jú li us 23-án Brüsszel ben
alá írt Egyez mény, az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn
Köz tár sa ság nak és a Svéd Ki rály ság nak a tár sult vál lal ko -
zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás
meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény hez való csat la ko zá sá -
ról  szóló Egyez mény és az eh hez kap cso ló dó Alá írá si
Jegy zõ könyv, a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá -
sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló
1990. jú li us 23-i egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló Jegy zõ -
könyv, va la mint a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa -
ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak,
a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a
Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság nak, a
Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság nak a
kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la -
tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló Egyez mény -
hez való csat la ko zá sá ról  szóló Egyez mény és az eh hez
kap cso ló dó Alá írá si Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
2006. évi XXXVI. tör vény 3–6.  §-ával egy ide jû leg lép ha -
tály ba.
 (4) E tör vénynek az Art. 175.  § (16) be kez dé sét meg ál -
la pí tó ren del ke zé se a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba, az zal, 
hogy ren del ke zé se it 2009. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.
 (5) E tör vénynek az Art. 175.  § (17)–(19) be kez dé se it,
to váb bá az Art. 178.  § 4. pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé sei 
a ki hir de tés nap ján lép nek ha tály ba.
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 (6) E tör vénynek az Art. 72.  § (5) be kez dé sét meg ál la -
pí tó ren del ke zé se 2008. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

383. § E tör vénynek a Tbj.-t mó do sí tó ren del ke zé sei – a
Tbj. 20/A.  § (1) be kez dé sét, 27.  § (5) be kez dé sét és 29.  §
(8) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé sek ki vé te lé -
vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

384. § E tör vénynek az Eho.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

385. § E tör vénynek az Öpt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

386. § E tör vénynek az Mpt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

387. § E tör vénynek az Flt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

388. § E tör vénynek a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá -
ci ós Alap ról  szóló 2003. évi XC. tör vényt mó do sí tó ren -
del ke zé sei 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

389. § E tör vénynek az Szt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

390. § E tör vénynek a Gt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

391. § (1) E tör vénynek a Ctv.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.
 (2) E tör vénynek a Ctv. 20.  §-ának (1) be kez dé sét meg -
ál la pí tó ren del ke zé se 2009. ja nu ár 1-jé vel lép ha tály ba.

392. § E tör vénynek az Szjtv.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

393. § E tör vénynek a Fé tám tv.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei a ki hir de tés nap ján lép nek ha tály ba.

394. § E tör vénynek az EUCS tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé sei 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

395. § (1) E tör vénynek a Kt.-t mó do sí tó ren del ke zé -
sei – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – 2008. ja nu ár
1-jén lép nek ha tály ba.
 (2) E tör vénynek a Kt. 3.  §-ának (11) be kez dé sét meg ál -
la pí tó ren del ke zé se 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

396. § E tör vénynek a Tbj. 20/A.  § (1) be kez dé sét, 27.  §
(5) be kez dé sét és 29.  § (8) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke -
zé se, va la mint a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze -

té se aló li men te sí tés rõl  szóló XXVII. Fe je ze te e tör vény ki -
hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

397. § E tör vény Re ga-tv.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2008. áp ri lis 1. nap ján lép nek ha tály ba az zal, hogy a ren -
del ke zé se ket a 2008. már ci us 31. nap ját köve tõen in du ló
adó igaz ga tá si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

398. § E tör vény 447.  §-a 2007. de cem ber 31-én lép ha -
tály ba.

399. § E tör vény 454.  §-a 2007. de cem ber 31-én lép ha -
tály ba.

Módosuló rendelkezések

400. § 2008. ja nu ár 1-jén az Szja tv.
1. 3.  §-a 18. pont já ban az „az Eu ró pai Unió Kö zös Ag -

rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a
nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel
össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap -
cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló kor mány ren de let
sze rint” szö veg rész he lyé be az „a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal ve ze tett ügy fél-nyil -
ván tar tá si rend szer ben” szö veg rész,

2. 3.  §-a 21. pont ja d) al pont já ban a „mun ka nél kü li-já -
ra dék, ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás,” szö veg rész he lyé be 
„vál lal ko zói já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si
se gély, ha en nek meg ál la pí tá sá ra nem a ma gán sze mély re
irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár öt évet meg nem ha la dó 
idõ tar ta mon be lü li be töl té sé re is fi gye lem mel ke rült sor,
to váb bá a” szö veg rész,

3. 3.  §-ának 23. pont ja a) al pont já ban a „nyug díj elõt ti
mun ka nél kü li-se gély (elõ nyug díj)” szö veg rész he lyé be a
„nyug díj elõt ti mun ka nél kü li-se gély (elõ nyug díj), ál lás ke -
re sé si se gély, ha an nak meg ál la pí tá sá ra a ma gán sze mély re
irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár öt évet meg nem ha la dó 
idõ tar ta mon be lü li be töl té sé re is fi gye lem mel ke rült sor,
to váb bá a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós já ra dék” szö veg rész,

4. 3.  §-ának 34. pont já ban a „rész jegy, cél rész jegy”
szö veg rész he lyé be a „rész jegy, be fek te tõi rész jegy, át ala -
kí tott be fek te tõi rész jegy, cél rész jegy” szö veg rész,

5. 3.  §-ának 72. pont ja a) al pont já ban a „meg il le tõ bal -
ese ti já ra dék” szö veg rész he lyé be a „meg il le tõ

aa) bal ese ti já ra dék,
ab) jö ve de lem pót ló kár té rí té si já ra dék, fel té ve, hogy a

rá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl töt te;” szö veg -
rész,

6. 3.  §-ának 72. pont ja e) al pont já ban a „jut ta tás nak a
szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá -
mo ga tá sá ról  szóló tör vény mel lék le te sze rint el szá mol ha tó 
ré sze” szö veg rész he lyé be a „jut ta tás havi össze gé nek a
hó nap elsõ nap ján ér vé nyes havi mi ni mál bér 50 szá za lé kát 
meg nem ha la dó ré sze” szö veg rész, a „havi mi ni mál bér
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15 szá za lé kát” szö veg rész he lyé be „havi mi ni mál bér
20 szá za lé kát” szö veg rész,

7. 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a ke res ke del mi utal -
vány” szö veg rész he lyé be „az utal vány (ide ért ve kü lö nö -
sen a ke res ke del mi utal ványt és min den más ha son ló je -
gyet, bónt, ku pont, va la mint egyéb ta nú sít ványt, amely
egy vagy több sze mély áru já ra vagy szol gál ta tá sá ra cse rél -
he tõ, il le tõ leg egy vagy több sze mély ese té ben is al kal -
maz ha tó kö te le zett ség csök ken té sé re)” szö veg rész,

8. 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „kell el jár nia.” szö -
veg rész he lyé be a „kell el jár nia. Ha a be fek te té si szol gál ta -
tó olyan meg bí zást tel je sít, amely nek alap ján az egyik fél
tu laj do ná ban lévõ ér ték pa pír (ér ték pa pír-le té ti) szám lá ról
má sik fél tu laj do ná ban lévõ ér ték pa pír (ér ték pa pír-le té ti)
szám lá ra ér ték pa pír át he lye zé sé re ka pott meg bí zást, és az
ügy let ben részt vevõ sze mé lyek (fe lek) egyi ke vagy mind -
egyi ke ma gán sze mély, olyan iga zo lást ad ki, amely tar tal -
maz za az ügy let sze rep lõ i nek azo no sí tó ada ta it, adó azo no -
sí tó je lét/adó szá mát, az át he lye zett ér ték pa pír faj tá ját, név -
ér té két, va la mint – ha a meg bí zást adó fél iga zol ja, vagy
ar ról nyi lat ko zik – az ér ték pa pír át ru há zá sa el le né ben
meg szer zett be vé telt, to váb bá amely ben fel hív ja a fi gyel -
met arra, hogy az ér ték pa pír át ru há zá sá ból szár ma zó
és/vagy ér ték pa pír for má já ban meg szer zett jö ve de lem
után az adó kö te le zett sé get a jö ve de lem szer zé si jog cí me
sze rin ti ren del ke zé sek nek meg fele lõen kell tel je sí te ni. A
be fek te té si szol gál ta tó ezen kö te le zett sé ge nem érin ti az
ügy let ben fél ként részt vevõ ki fi ze tõ adó kö te le zett sé gét.”
szö veg rész,

9. 44/A.  §-a (2) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé nek elsõ
mon da tá ban az „egyéb ként az adó tar to zás” szö veg rész he -
lyé be az „egyéb ként a ma gán sze mély ké rel mé re az adó tar -
to zás” szö veg rész, a „pénz tár nál ve ze tett egyé ni szám lá ja
ja vá ra tel je sí ti, amely re (ame lyen)” szö veg rész he lyé be a
„pénz tár bank szám lá já ra tel je sí ti, amely nél” szö veg rész,
az „il let ve, amely nek ter hé re tör tént” szö veg rész he lyé be
az „il let ve” szö veg rész, má so dik mon da tá ban a „szám la
ese tén is csak egy szám la” szö veg rész he lyé be a „pénz tár
ese tén is csak egy” szö veg rész, d) pont já ban az „adó ha tó -
ság nak vissza utal ja” szö veg rész he lyé be az „adó ha tó ság -
nál erre a cél ra nyi tott be sze dé si szám lá ra vissza utal ja”
szö veg rész,

10. 44/A.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„szá za lé kos mér té ket” szö veg rész he lyé be a „szá za lé kos
mér té ket, va la mint a (2) be kez dés ben em lí tett meg je lölt
pénz tár ne vét és bank szám la szá mát” szö veg rész,

11. 44/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „egyéb ként az
adó tar to zás” szö veg rész he lyé be az „egyéb ként a ma gán -
sze mély ké rel mé re az adó tar to zás” szö veg rész, a „szám lá -
ja ja vá ra” szö veg rész he lyé be a „szám lá ját ve ze tõ szám la -
ve ze tõ höz” szö veg rész,

12. 47.  §-ának (9) be kez dé sé ben az „adó évet kö ve tõ ja -
nu ár 31-éig ma gán sze mé lyen ként, ne gyed éves bon tás ban” 
szö veg rész he lyé be az „adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
ren del ke zé sei sze rint” szö veg rész,

13. 49/B.  §-a (6) be kez dé sé nek f) pont já ban az „összeg, 
de” szö veg rész he lyé be az „összeg [ide nem ért ve a
(21) be kez dés sze rint le kö tött össze get], de” szö veg rész, a
„25 szá za lé ka” szö veg rész he lyé be az „50 szá za lé ka” szö -
veg rész,

14. 49/B.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont já ban a „költ sé -
get meg ha la dó” szö veg rész he lyé be a „költ sé get nem ha -
lad ja meg, vagy a meg ha la dó” szö veg rész,

15. 49/B.  §-a (19) be kez dé sé nek a) pont já ban az „adó -
év nap ja i nak” szö veg rész he lyé be az „adó év nap ja i nak (a
te vé keny sé get meg kez dõ, il le tõ leg meg szün te tõ egyé ni
vál lal ko zó ese té ben az adó év ben fenn ál ló te vé keny ség
nap tá ri nap ja i nak” szö veg rész,

16. 50.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 53.  §-a (1) be kez dé -
sé nek c) pont já ban és (3) be kez dé sé nek k) pont já ban az
„üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé keny ség
foly ta tá sá nak fel té te le i rõl” szö veg rész he lyé be az „üz le tek 
mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint az egyes üz let nél kül
foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té -
te le i rõl” szö veg rész,

17. 62.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „(1)–(3) be kez dés”
szö veg rész he lyé be az „(1)–(2) be kez dés” szö veg rész, az
„e be kez dés al kal ma zá sá ban” szö veg rész he lyé be az „e §
al kal ma zá sá ban” szö veg rész,

18. 66.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „ügy -
vé di iro da tag ja” szö veg rész he lyé be az „ügy vé di iro da, a
köz jegy zõi iro da, va la mint a vég re haj tó iro da tag ja” szö -
veg rész,

19. 66.  §-ának (9) be kez dé sé ben „a (8) be kez dés sze -
rin ti adót” szö veg rész he lyé be az „az adót” szö veg rész,

20. 67.  §-a (9) be kez dé sé nek bb) al pont já ban az „a tõ -
ke pi ac ról  szóló tör vény sze rin ti be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny ség, ki egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség” szö veg rész he lyé be az „a kü lön tör vény sze rin ti
be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, a be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tás” szö veg -
rész,

21. 69.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban a „ki fi ze tõt” 
szö veg rész he lyé be a „ki fi ze tõ ál tal a te vé keny sé gé nek el -
lá tá sa ér de ké ben biz to sí tott” szö veg rész,

22. 69.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „azon összeg” szö -
veg rész he lyé be az „a tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban azon összeg” szö veg rész,

23. 69.  §-ának (12) be kez dé sé ben a „ha tá roz ha tó meg;
az elõb bi ek he lyett vá laszt ha tó, hogy a szám la ér ték bõl út -
hasz ná lat ra jo go sí tó bér let, jegy ese té ben 50 szá za lék, te le -
fon szol gál ta tás ese té ben 20 szá za lék szá mít adó kö te les be -
vé tel nek.” szö veg rész he lyé be a „ha tá roz ha tó meg. A ma -
gán cé lú utak ra vo nat ko zó út nyil ván tart ás hi á nyá ban a bér -
let árá nak 50 szá za lé ka szá mít a ma gán cé lú hasz ná lat ér té -
ké nek. A ma gán cé lú te le fon hasz ná lat ér té ké nek té te les el -
kü lö ní té se he lyett vá laszt ha tó, hogy a ki fi ze tõt ter he lõ ki -
adás 20 szá za lé ka a ma gán cé lú hasz ná lat ér té ke. Ha ma -
gán cé lú te le fon hasz ná lat el kü lö ní té se nem le het sé ges, a
ki fi ze tõt ter he lõ ki adás 20 szá za lé kát, ha a ki fi ze tõ a szol -
gál ta tás nyúj tó ja, a ma gán cé lú hasz ná lat szo ká sos pi a ci ér -
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té két vagy az összes hasz ná lat szo ká sos pi a ci ér té ké nek
20 szá za lé kát kell ma gán cé lú hasz ná lat ér té ké nek tekin -
teni.” szö veg rész,

24. 77/C.  §-a (2) be kez dé sé nek ne gye dik mon da tá ban a 
„bár mely vál to zás ról” szö veg rész he lyé be a „bár mely vál -
to zás ról (ide ért ve a prog ram szer ve zõ je, vagy a le tét ke ze lõ 
jog utód lá sá nak ese tét is)” szö veg rész,

25. 77/C.  §-a (7) be kez dé sé ben „a tõ ke pi ac ról  szóló
tör vény sze rin ti” szö veg rész he lyé be „bel föl di il le tõ sé gû”
szö veg rész,

26. 77/C.  §-a (8) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban az „a
prog ram szer ve zõ je” szö veg rész he lyé be az „a prog ram
szer ve zõ je, vagy kap csolt vál lal ko zá sa” szö veg rész,

27. 77/C.  §-a (19) be kez dé sé nek fel ve ze tõ ren del ke zé -
sé ben az „a gaz da sá gi tár sa ság” szö veg rész he lyé be az „a
gaz da sá gi tár sa ság (ide ért ve a prog ram nyil ván tar tás ba vé -
te le irán ti ké rel met ma gyar or szá gi fi ók te le pe, ke res ke del -
mi kép vi se le te út ján be nyúj tó kül föl di vál lal ko zást is)”
szö veg rész,

28. 77/C.  §-a (19) be kez dé sé nek f), g) és i) pont ja i ban,
va la mint a (20) be kez dé sé nek c) pont já ban a „gaz da sá gi
tár sa ság” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi tár sa ság, a ké -
re lem ben meg ne ve zett kap csolt vál lal ko zá sa” szö veg rész,

29. 83.  §-ának (11) be kez dé sé ben a „va la mint” szö veg -
rész he lyé be az „a sza ba dal mi ügy vi või iro dá ra, a sza ba -
dal mi ügy vi võ re, va la mint” szö veg rész,

30. 1. szá mú mel lék le te 1.1. pont já ban a „há zas társ
után járó jö ve de lem pót lék” szö veg rész he lyé be a „há zas -
társ után járó jö ve de lem pót lék, a kár pót lá si je gyek élet já -
ra dék ra vál tá sá ról  szóló tör vény alap ján fo lyó sí tott élet já -
ra dék” szö veg rész,

31. 3. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek 12. pont já ban a
„de leg fel jebb éven te 60 ezer fo rint” szö veg rész he lyé be
az „elekt ro ni kus be val lás adá sá ra kö te le zett me zõ gaz da sá -
gi õs ter me lõ ese té ben 50 szá za lé ka” szö veg rész,

32. 5. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek 5. pont ja b) al -
pont já nak má so dik fran cia be kez dé sé ben a „be fek te té si
jegy” szö veg rész he lyé be a „be fek te té si jegy és más kol -
lek tív be fek te té si ér ték pa pír” szö veg rész,

33. 6. szá mú mel lék le te III. fe je ze té nek e) pont já ban a
„c)–d) pont ban fog lalt” szö veg rész he lyé be a „c)–d) pont -
ban és a 78/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt” szö veg rész,

34. 7. szá mú mel lék le te 8. pont já nak elsõ mon da tá ban
a „va la mint az elõ nyug dí jat, to váb bá” szö veg rész he lyé be
a „va la mint az elõ nyug dí jat, ál lás ke re sé si se gélyt, ha an -
nak meg ál la pí tá sá ra a ma gán sze mély re irány adó öreg sé gi
nyug díj kor ha tár öt évet meg nem ha la dó idõ tar ta mon be lü -
li be töl té sé re is fi gye lem mel ke rült sor, to váb bá a re ha bi li -
tá ci ós já ra dék ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott re ha bi li -
tá ci ós já ra dé kot, il let ve” szö veg rész,

35. 13. szá mú mel lék le te 12. pont já ban a „mi nõ sül”
szö veg rész he lyé be a „vagy az egyé ni vál lal ko zó vá lasz tá -
sa sze rint a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tás ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak
sze rin ti tá mo ga tás nak mi nõ sül, azon ban ha a be ru há zás el -
sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lést szol gál, az EK-Szer zõ -

dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí -
tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott
ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
1857/2006/EK ren de let ben fog lalt tá mo ga tás ként ve he tõ
igény be” szö veg rész
lép.

401. § (1) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Tao. 2.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben a „Kül föl di il le tõ sé gû adó zó, a kül föl di sze -
mély,” szö veg rész he lyé be a „Kül föl di il le tõ sé gû adó zó, a
kül föl di sze mély, il let ve a kül föl di il le tõ sé gû,” szö veg rész
lép.
 (2) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Tao. 6.  §-a (6) be kez dé sé nek
a) pont já ban az „és az azt kö ve tõ adó év ben, vagy” szö veg -
rész he lyé be az „.és az azt kö ve tõ adó év ben, il let ve az elsõ
adó évé ben, amennyi ben az elõ tár sa sá gi idõ szak ról kü lön
be szá mo ló ké szí té sé re nem kö te le zett, vagy” szö veg rész
lép.
 (3) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Tao. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
dz) pont já ban a „leg alább két éven át” szö veg rész he lyé be
a „leg alább egy éven át” szö veg rész lép.
 (4) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Tao. 7.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban a „nyil ván tar tott mun ka nél kü li” szö veg rész
he lyé be a „nyil ván tar tott ál lás ke re sõ” szö veg rész lép.
 (5) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Tao. 13.  §-a (1) be kez dé sé ben, 
va la mint a Tao. 13/A.  §-a (1) be kez dé sé ben az „u) és
v) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be az „u), v) és x) pont ja i -
ban” szö veg rész lép.
 (6) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Tao. 22/B.  §-ának (11) be kez -
dé sé ben a „pá lya kez dõ nek mi nõ sül az a ter mé sze tes sze -
mély, aki a kö zép fo kú ne ve lé si-ok ta tá si vagy a fel sõ ok ta -
tá si in téz ménnyel nap pa li kép zés ke re té ben fenn ál ló jog vi -
szo nya, il let ve a ta nu lói jog vi szo nya tan kö te le zett ség cí -
mén való meg szû né sét kö ve tõ egy nap tá ri éven be lül elsõ
al ka lom mal lé te sít mun ka vi szonyt, il let ve mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szonyt, va la mint” szö veg rész he lyé be 
a „pá lya kez dõ nek mi nõ sül a mun ka vál la ló a kö zép fo kú
ne ve lé si-ok ta tá si vagy a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel nap -
pa li kép zés ke re té ben fenn ál ló jog vi szo nya, il let ve a ta nu -
lói jog vi szo nya tan kö te le zett ség cí mén való meg szû né sét
kö ve tõ egy nap tá ri éven be lül lé te sí tett elsõ mun ka vi szo -
nyá ban, il let ve elsõ mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szo nyá ban, va la mint” szö veg rész lép.
 (7) 2008. szep tem ber 1-jé vel a Tao. 22/B.  §-ának
(12) be kez dé sé ben az „az (1) be kez dés a)–c), va la mint
h) pont ja sze rin ti be ru há zás” szö veg rész he lyé be az „az
(1) be kez dés a)–c), va la mint h)–i) pont ja sze rin ti be ru há -
zás” szö veg rész lép.

402. § 2008. ja nu ár 1-jén az Eva tv. 6.  §-a (2) be kez dé -
sé ben az „a ke res ke del mi utal vány” szö veg rész he lyé be
„az utal vány (ide ért ve kü lö nö sen a ke res ke del mi utal ványt 
és min den más ha son ló je gyet, bont, ku pont, va la mint
egyéb ta nú sít ványt, amely egy vagy több sze mély áru já ra
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vagy szol gál ta tá sá ra cse rél he tõ, il le tõ leg egy vagy több
sze mély ese té ben is al kal maz ha tó kö te le zett ség csök ken -
té sé re)” szö veg rész lép.

403. § 2008. ja nu ár 1-jén az Ekho tv.
a) 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „5342 Vi lá go sí tó és

egyéb film gyár tá si fog lal ko zá sú” szö veg rész he lyé be az
„5342 Vi lá go sí tó és egyéb film gyár tá si fog lal ko zá sú

5343 Dísz le te zõ, dí szí tõ” szö veg rész,
a „hang mér nök” szö veg rész he lyé be a „hang mér nök,

to váb bá a népi ipar mû vész iga zol vánnyal ren del ke zõ ma -
gán sze mély az iga zol vány ban fel tün te tett te vé keny sé ge
te kin te té ben” szö veg rész,

b) 6.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „11 szá za lé -
kát” szö veg rész he lyé be „9,5 szá za lé kát” szö veg rész
lép.

404. § (1) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Kjtv. 3.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben „A tár sas vál lal ko zás – az elõ tár sa ság ki vé te -
lé vel –” szö veg rész he lyé be az „A tár sas vál lal ko zás – ki -
vé ve, ha adó be val lást a cég be jegy zé si el já rás be fe je zé se
 miatt ad be –” szö veg rész lép.
 (2) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Kjtv. 7.  §-ának 3. pont já ban „a 
tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi
LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao. tv.)” szö veg rész
he lyé be a „Tao. tv.” szö veg rész lép.

405. § (1) E tör vény ki hir de té sé vel egy ide jû leg a Jöt.
48.  §-ának (11) be kez dé sé ben a „csõd el já rás ról, a fel szá -
mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi
XLIX. tör vény” szö veg rész he lyé be a „cég nyil vá nos ság -
ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló, il -
let ve a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör -
vény” szö veg rész, az 59.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já -
ban a „kõ olaj-fi no mí tó adó rak tár ban” szö veg rész he lyé be
az „ás vány olaj-adó rak tár ban” szö veg rész, a 109.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res -
ke del mi te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló”
szö veg rész he lyé be az „üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl,
va la mint az egyes üz let nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te -
vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló” szö veg rész,
129.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben a „kö zös ren de let ben” 
szö veg rész he lyé be az „együt tes ren de let ben” szö veg rész
lép.
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Jöt.
29.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „gaz dál ko dó szer -
ve zet-e [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló, több ször mó do -
sí tott 1959. évi IV. tör vény 685.  § c) pont]” szö veg rész he -
lyé be a „gaz dál ko dó szer ve zet-e [a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló, több ször mó do sí tott 1959. évi IV. tör vény
685.  § c) pont (a továb biak ban: gaz dál ko dó szer ve zet)]”
szö veg rész, 55.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ ré szé ben a
„bio dí zel-adó rak tár ban” szö veg rész he lyé be a „bio üzem -
anyag-adó rak tár ban” szö veg rész lép. 

(3) 2008. szep tem ber 1-jé vel a Jöt. e tör vény ben meg ál -
la pí tott 97.  §-a

a) (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „7800 fo rint ezer
da ra bon ként és a kis ke res ke del mi el adá si ár 28,2 szá za lé -
ka, de leg alább 14 460 fo rint/ezer da rab” szö veg rész he -
lyé be a „8050 fo rint ezer da ra bon ként és a kis ke res ke del mi 
el adá si ár 28,3 szá za lé ka, de leg alább 14 875 fo rint/ezer
da rab” szö veg rész,

b) (2) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban a „de leg alább
5055 fo rint/ki lo gramm” szö veg rész he lyé be a „de leg -
alább 5545 fo rint/ki lo gramm” szö veg rész
lép.

406. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
Etv. 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „jo go sult sze mély nem
ren del ke zik mû kö dé si en ge déllyel” szö veg rész he lyé be a
„jo go sult sze mély nek a kü lön jog sza bály sze rint nem kell
ren del kez nie ener gi a ter me lõi mû kö dé si en ge déllyel” szö -
veg rész lép.
 (2) 2009. ja nu ár 1-jé vel az Etv. 2.  §-a ki egé szül a 15/A.
és 19/A. pont tal:

(E tör vény al kal ma zás ban)
„15/A. nem üz le ti fel hasz ná lás: a kü lön tör vény alap ján

a kincs tár ál tal ve ze tett köz hi te les és nyil vá nos törzs köny -
vi nyil ván tar tás ban sze rep lõ törzs köny vi ala nyok, va la -
mint a la kos sá gi fo gyasz tó ener gia fel hasz ná lá sa;”

„19/A. üz le ti fel hasz ná lás: az ener gia nem üz le ti fel -
hasz ná lá son kí vü li fel hasz ná lá sa;”
 (3) 2009. ja nu ár 1-jé vel az Etv. 4.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke
a) a vil la mos ener gi á ra
aa) üz le ti fel hasz ná lás ese tén me ga watt órán ként

186 fo rint,
ab) nem üz le ti fel hasz ná lás ese tén me ga watt órán ként

252 fo rint,
b) a föld gáz ra
ba) üz le ti fel hasz ná lás ese tén gi ga jo u le-on ként 56 fo -

rint,
bb) nem üz le ti fel hasz ná lás ese tén gi ga jo u le-on ként

75,60 fo rint.”

407. § 2009. ja nu ár 1-jé tõl a Htv. 39.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben „a mel lék let ben” szö veg rész he lyé be „a 3. szá mú
mel lék let ben” szö veg rész lép.

408. § (1) 2008. ja nu ár 1-jé tõl az Itv. 24.  §-ának (3) és
(4) be kez dé sé ben, va la mint 76.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„ha szon él ve ze ti” szö veg rész he lyé be a „va gyo ni ér té kû”
szö veg rész, 28.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „el já rá si cse -
lek mé nyért” szö veg rész he lyé be az „el já rá sért” szö veg -
rész, a 78.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az 1981. évi I. tör -
vény 61.  §-ának (3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be „a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 114.  §-ának
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(2) be kez dé se” szö veg rész, Mel lék le te VII. címe 3. pont já -
ban a „35.  §-ának” szö veg rész he lyé be a „73.  §-ának” szö -
veg rész lép.
 (2) 2008. ja nu ár 1-jé tõl az Itv. 2004. évi CXXXV. tör -
vény 82.  §-ával be ik ta tott 77/A.  §-a (3) be kez dé sé nek szá -
mo zá sa (4) be kez dés re, egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez -
dés szá mo zá sa (5) be kez dés re vál to zik.

409. § 2008. ja nu ár 1-jé tõl a Gjt. 6.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben lévõ „a la kó pót ko csi,” szö veg rész he lyé be „a la kó -
ko csi, la kó pót ko csi” szö veg rész ke rül.

410. § 2009. ja nu ár 1-jé tõl a lu xus adó tv. 5.  §-ának
(1) be kez dé sé ben „az 1. szá mú mel lék let ben” szö veg rész
he lyé be „a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) 1. szá mú mel lék le té ben” szö veg -
rész, 5.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „2. szá mú mel lék le té -
ben” szö veg rész he lyé be a „Htv. 2. szá mú mel lék le té ben”,
a „2. szá mú mel lék let” szö veg rész he lyé be a „Htv. 2. szá -
mú mel lék le te” szö veg rész, 11.  §-a (1) és (2) be kez dé sé -
ben az „1. szá mú mel lék let ben” szö veg rész he lyé be a
„Htv. 1. szá mú mel lék le té ben” szö veg rész, 12.  §-a j) és
k) pont já ban az „1. szá mú mel lék let ben” szö veg rész he lyé -
be a „Htv. 1. szá mú mel lék le té ben” szö veg rész, 12.  §-a
l) pont já ban az „1. szá mú mel lék let” szö veg rész he lyé be a
„Htv. 1. szá mú mel lék le te” szö veg rész, 12.  §-a n) pont já -
ban a „2. szá mú mel lék let ben” szö veg rész he lyé be a „Htv.
2. szá mú mel lék le té ben” szö veg rész lép.

411. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Art.
16.  § (3) be kez dé se d) pont já ban az „a Köz pon ti Sta tisz ti -
kai Hi va tal ál tal ki adott nó menk la tú ra sze rint” szö veg rész
he lyé be az „az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a gaz da sá gi
te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev.
2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló 1893/2006/EK ren -
de let sze rint” szö veg rész; a 16.  § (4) be kez dé sé ben a „me -
zõ gaz da sá gi õs ter me lõt” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz -
da sá gi õs ter me lõt és a Tbj. 56/A.  §-a sze rin ti sze mélyt sa -
ját biz to sí tá si jog vi szo nya te kin te té ben is” szö veg rész, a
„szék he lyé nek” szö veg rész he lyé be a „szék he lyé nek, te -
lep he lyé nek, la kó he lyé nek, to váb bá jog elõd je ne vé nek és
adó szá má nak” szö veg rész; a 16.  § (6) be kez dé sé ben az „a
FE OR-szá mot” szö veg rész he lyé be az „a FE OR-szá mot,
va la mint ezek be je len té se idõ pont ját, il let ve az adó zó va -
la mennyi ál ta la is mert pénz for gal mi jel zõ szá mát” szö veg -
rész; a 17.  § (3) be kez dé se f) pont já ban az „a Köz pon ti Sta -
tisz ti kai Hi va tal ál tal ki adott nó menk la tú ra sze rint” szö -
veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a
gaz da sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE
Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló 1893/2006/EK
ren de let sze rint” szö veg rész; a 27.  § (2) be kez dé sé ben a
„2007. feb ru ár 15-én” szö veg rész he lyé be „az adó évet kö -
ve tõ év feb ru ár 15-én” szö veg rész; a 31.  § (10) be kez dé sé -
ben a „nyug díj,” szö veg rész he lyé be a „nyug díj, re ha bi li -
tá ci ós já ra dék,” szö veg rész; az 55.  § (3) be kez dé sé ben a
„te lep he lyét,” szö veg rész he lyé be a „te lep he lyét, adó szá -

mát,” szö veg rész; a 72.  § (1) be kez dé sé ben a „tör vény nem 
utal ja” szö veg rész he lyé be a „tör vény vagy kor mány ren -
de let nem utal ja” szö veg rész; a 92.  § (8) be kez dé sé ben az
„ér te sí tés kéz be sí té sé tõl” szö veg rész he lyé be az „ér te sí tés
pos tá ra adá sá tól” szö veg rész; a 103.  § (1) be kez dés elsõ
mon da tá ban az „Az ál la mi adó ha tó ság” szö veg rész he lyé -
be az „Az ál la mi adó ha tó ság, il le tõ leg a vám ha tó ság” szö -
veg rész; a 109.  § (1) be kez dé sé ben a „va gyon gya ra po dá -
sá val és az élet vi te lé re for dí tott ki adá sok kal” szö veg rész
he lyé be a „va gyon gya ra po dá sá val vagy az élet vi te lé re for -
dí tott ki adá sok kal” szö veg rész; a 178.  § 15. pont já ban az
„a nyug díj biz to sí tá si já ru lék,” szö veg rész he lyé be az
„a nyug díj biz to sí tá si já ru lék, a kor ked vez mény-biz to sí tá si 
já ru lék,” szö veg rész; a 178.  § 22. pont já ban a „hi va tá sos és 
to vább szol gá ló ál lo má nyú tag ját” szö veg rész he lyé be a
„hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ját” szö veg rész,
az 1. szá mú mel lék le te I/B/3/a) pont já nak ac) al pont já ban
„a tárgy évet meg elõ zõ év ben” szö veg rész he lyé be az
„a tár gyé vet meg elõ zõ má so dik év ben” szö veg rész lép.

412. § A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka -
nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás -
ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény 4.  § (6) be kez dé sé ben
az „Az 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak c) al pont já ban” szö -
veg rész he lyé be az „Az 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak
b)–c) al pont já ban” szö veg rész; a 4.  § (1) be kez dé sé ben az
„a 6.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel” szö veg rész he lyé be
az „az 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak c) al pont já ban sze -
rep lõ sze mé lyek vo nat ko zá sá ban a 6.  §-ban meg ha tá ro zott
ki vé tel lel” szö veg rész lép.

413. § A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény 1.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A fel ügye lõ jo go sult ha tó sá gi el len õr zés so rán
meg ál la pí tott tény ál lás alap ján a fog lal koz ta tó és a ré szé re
mun kát vég zõ sze mély kö zöt ti, il let ve a mun ka vál la ló nak
mun ka vég zés cél já ból tör té nõ át en ge dé se alap já ul szol gá -
ló jog vi szony, va la mint a tény le ges fog lal koz ta tás alap ján
lét re jött kap cso lat mi nõ sí té sé re. Eh hez a fog lal koz ta tó nak
ren del ke zés re kell bo csá ta nia mind azo kat a bi zo nyí té ko -
kat, ame lyek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a ré szé re vég -
zett mun ka a (4) be kez dés sze rin ti jog vi szo nyok alap ján,
vagy el len ér ték nél kül tör tént.”

414. § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
36.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[(2) A Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo zást a kö vet -
ke zõ bûn cse lek mé nyek  miatt:]

„c) jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg szer zé se (Btk.
288.  §), a szám vi tel rend jé nek meg sér té se (Btk. 289.  §),
csõd bûn cse lek mény (Btk. 290.  §), adó csa lás (Btk. 310.  §),
mun kál ta tás sal össze füg gés ben el kö ve tett adó csa lás (Btk.
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310/A.  §), az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek
meg sér té se (Btk. 314.  §), a csa lás, ha adó ra, já ru lék ra vagy
költ ség ve té si tá mo ga tás ra kö ve tik el (Btk. 318.  §), az or -
gaz da ság, ha csem pé szett nem kö zös sé gi áru ra kö ve tik el
(Btk. 326.  §), pénz mo sás (Btk. 303.  §, Btk. 303/A.  §), a
pénz mo sás sal kap cso la tos be je len té si kö te le zett ség el mu -
lasz tá sa (Btk. 303/B.  §),”

415. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi
XLIX. tör vény 52.  § (1) be kez dé se elsõ mon da tá ban az „és 
a záró mér leg el ké szí té sé nek nap ját kö ve tõ 30 na pon be -
lül” szö veg rész he lyé be az „és a záró mér leg el ké szí té sé -
nek nap ját kö ve tõ na pon” szö veg rész lép.
 (2) Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi CXXXI. tör vény 203. § (1) be kez dé se a
kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

„203.  § (1) 2008. év ben a mun kál ta tó és a ki fi ze tõ az
Art. 16.  § (4) be kez dé sé ben, va la mint a 31.  § (2) be kez dé -
sé ben, a ma gán sze mély az Art. 20.  § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott eset ben az ott meg je lölt ada to kon túl a biz -
to sí tott tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét is be je len ti az
ál la mi adó ha tó ság nak, va la mint az ál la mi adó ha tó ság az
Art. 16.  § (5)–(6) be kez dé sé nek, va la mint 52.  § (7) be kez -
dé sé nek, to váb bá a Tbj. 39.  § (6) be kez dé sé nek al kal ma zá -
sa so rán a biz to sí tott tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét
is to váb bít ja az egész ség biz to sí tás biz to sí tot ti nyil ván tar -
tá sa, a ma gánnyug díj pénz tár, a mun ka ügyi ha tó ság, il let ve 
a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz -
to sí tá si szerv ré szé re.”

416. § (1) E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon az ügy -
vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény (a továb biak ban:
Ütv.) 5.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ k) pont tal egé -
szül ki:

„k) cég szék he lyé nek biz to sí tá sa (szék hely szol gál ta tás).”
 (2) Az Ütv. 133/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„133/A.  § Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg

a) azok nak az ügyek nek a nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat, ame lyek ben a 27/B.  § sze rin ti el len õr zés re
ke rül sor,

b) az ok ira tok el len jegy zé se so rán a sze mély azo nos ság
el len õr zé sé vel kap cso la tos el já rás rész le tes sza bá lya it,

c) az ügy vé dek, az al kal ma zott ügy vé dek, az ügy véd je -
löl tek és a kül föl di jogi ta nács adók és az eu ró pai kö zös sé gi 
jo gá szok iga zol vá nyá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

d) a szék hely szol gál ta tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat.”

417. § 2008. ja nu ár 1-jén a Tbj.
a) 4.  § k) pont já nak 1. al pont já ban „a ta nu ló szer zõ dés -

ben meg ha tá ro zott díj” szö veg rész he lyé be „a ta nu ló szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott díj, a hall ga tói mun ka díj” szö veg,

b) 4.  § zs) pont já ban a „ki vé ve azt a sze mélyt” szö veg -
rész he lyé be az „ide ért ve azt a sze mélyt is” szö veg,

c) 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „az is ko lai szö -
vet ke zet nap pa li ta go za tos” szö veg rész he lyé be „az is ko -
la szö vet ke zet nap pa li rend sze rû ok ta tás ke re té ben ta nul -
má nyo kat foly ta tó” szö veg,

d) 5.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban „a tárgy hó na pot
meg elõ zõ hó nap elsõ nap ján ér vé nyes mi ni mál bér
(a továb biak ban: mi ni mál bér) havi össze gé nek” szö veg -
rész he lyé be „a mi ni mál bér” szö veg,

e) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je,” szö veg rész he lyé be a „szö vet ke zet ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõ je,” szö veg,

f) 16.  § (1) be kez dé sé nek k) pont já ban a „nem ha lad ja
meg” szö veg rész he lyé be a „nem éri el” szö veg,

g) 20.  § (2) be kez dé sé ben, 29/A.  § (1) be kez dé sé ben a
„131 000 fo rint mi ni mum já ru lék alap” szö veg rész he lyé be 
„a mi ni mál bér két sze re se” szö veg,

h) 20.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 29.  § (1) be kez dé sé -
ben „a mi ni mum já ru lék ala pot” szö veg rész he lyé be „a mi -
ni mál bér két sze re sét” szö veg,

i) 20.  § (4) be kez dé sé ben, 27.  § (4) be kez dé sé ben, 29.  § 
(6) be kez dé sé ben, 31.  § (6) be kez dé sé ben a „mi ni mum já -
ru lék alap” szö veg rész he lyé be a „mi ni mál bér két sze re se”
szö veg,

j) 21.  § b) pont já ban a „biz to sí tó pénz tár ba a tag ja vá ra
ha von ta fi ze tett tag díj össze gé nek az a ré sze, ame lyet az
Szja tv. 7.  § (1) be kez dé sé nek ka)–kc) pont ja” szö veg rész
he lyé be a „biz to sí tó pénz tár ba, fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény be a tag ja vá ra ha von ta fi ze tett tag díj -
nak, il let ve hoz zá já ru lás nak az a ré sze, ame lyet az Szja tv.
7.  § (1) be kez dé sé nek k) pont ja” szö veg,

k) 27.  § (1) be kez dé sé ben, 29.  § (1) be kez dé sé ben a
„131 000 fo rint össze gû mi ni mum já ru lék alap” szö veg rész 
he lyé be „a mi ni mál bér két sze re se” szö veg, 27.  § (1) be -
kez dé sé ben „a mi ni mum já ru lék alap össze gét” szö veg rész
he lyé be „a mi ni mál bér két sze re sét” szö veg,

l) 34.  § (1) és (5) be kez dé sé ben a „29,5 szá za lék” szö -
veg rész he lyé be a „33,5 szá za lék” szö veg,

m) 34.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „fel sõ fo kú
ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán” szö veg rész he lyé be
a „fel sõ ok ta tá si in téz mény ben nap pa li rend sze rû ok ta tás
ke re té ben” szö veg,

n) 34.  § (12) be kez dé sé ben az „ok ta tá si in téz mény nap -
pa li ta go za tán” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá si in téz -
mény ben nap pa li rend sze rû ok ta tás ke re té ben” szö veg,

o) 36.  § (1) be kez dé sé ben „A já ru lék alap ja” szö veg -
rész he lyé be „A nyug díj já ru lék alap ja” szö veg,

p) 37.  § (1) be kez dé sé ben „A já ru lék alap ja” szö veg -
rész he lyé be „A nyug díj já ru lék alap ja” szö veg,

r) 37.  § (2) be kez dé sé ben „a já ru lé kot” szö veg rész he -
lyé be „a nyug díj já ru lé kot” szö veg,

s) 51.  § (6) be kez dé sé ben „A tag díj túl fi ze tés el szá mo -
lá sa” szö veg rész he lyé be „A tárgy év tõl el té rõ idõ szak ra
vo nat ko zó tag díj túl fi ze tés el szá mo lá sa” szö veg,
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t) 52.  § (4) be kez dé sé ben „a mi ni mum já ru lék alap”
szö veg ré szek he lyé be „a mi ni mál bér két sze re se, be je len -
tés ese tén a mi ni mál bér” szö veg
lép.

418.  § 2008. ja nu ár 1-jén az al kal mi mun ka vál la lói
könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó 
köz ter hek egy sze rû sí tett be fi ze té sé rõl  szóló 1997. évi
LXXIV. tör vény 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § A köz te her jegy for gal ma zó ja a köz te her jegy el len -
ér té ké nek for gal ma zá si költ ség gel csök ken tett ré szét – kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – át utal ja a kincs tár ál -
tal ve ze tett KESZ-re. A kincs tár ezen összeg bõl

a) azon al kal mi mun ka vál la ló ese té ben, aki nem tag ja
ma gánnyug díj pénz tár nak, 83%-ot a Nyug díj biz to sí tá si
Alap nak,

b) ma gánnyug díj pénz tár tag ja ese té ben 63%-ot a
Nyug díj biz to sí tá si Alap nak és 20%-ot az ál la mi adó ha tó -
ság ál tal meg je lölt ma gánnyug díj pénz tár nak,
to váb bá 6%-ot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak, 11%-ot a
Mun ka erõ pi a ci Alap nak utal át.”

419.  § (1) E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi
LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 8/B.  §-a a kö vet -
ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Ha a ha tó ság kü lön tör vény ben fog lal tak sze rint a
fog lal koz ta tót, egyé ni vál lal ko zót a ké rel mé ben meg je lölt
mun ka he lyen az adott mun ka kör te kin te té ben a kor ked -
vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té si kö te le zett sé ge
alól men te sí ti, az adott mun ka kör a men te sí tés idõ pont já -
tól an nak vissza vo ná sá ig kor ked vez mény re nem jo go sít.”

(2) 2008. ja nu ár 1-jén a Tny. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont já ban az „(ekho) alap 50 szá za lé kát” szö veg rész he -
lyé be az „(ekho) alap 50 szá za lé kát, 2008. ja nu ár 1-jé tõl
61 szá za lé kát” szö veg lép.

420.  § 2008. ja nu ár 1-jén az Eho.
a) 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „meg ha tá ro zott 

szol gál ta tást” szö veg rész he lyé be a „meg ha tá ro zott szol -
gál ta tást és az in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve del -
met” szö veg,

b) 3.  § (3) be kez dé sé ben az „[Szja tv. 74.  §]” szö veg -
rész he lyé be az „[Szja tv. 16.  § (1) be kez dés és 74.  §]” szö -
veg, „a Tbj. 19.  § (1) be kez dé se, 36–37.  §-a és 39.  § (2) be -
kez dé se alap ján meg fi ze tett egész ség biz to sí tá si já ru lék,
egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék” szö veg rész he lyé be „a
Tbj. 19.  § (1) be kez dé se és az egy sze rû sí tett köz te her vi se -
lé si hoz zá já ru lás ról  szóló 2005. évi CXX. tör vény 9.  §
(2) be kez dé se alap ján meg fi ze tett egész ség biz to sí tá si já ru -
lék, a Tbj. 36–37.  §-a és 39.  § (2) be kez dé se alap ján meg fi -
ze tett egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék” szö veg,

c) 3.  § (5) be kez dé sé ben az „adó kö te les bé ren kí vü li
jut ta tás” szö veg rész he lyé be az „adó kö te les bé ren kí vü li
jut ta tás és já ru lék alap já ul szol gá ló azon összeg” szö veg,

d) 5.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „biz to sí tó pénz -
tár ba a tag ja vá ra ha von ta fi ze tett tag díj össze gé nek az a
ré sze, ame lyet az Szja tv. 7.  § (1) be kez dé sé nek ka)–kc)
pont ja” szö veg rész he lyé be a „biz to sí tó pénz tár ba, fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be a tag ja vá ra ha -
von ta fi ze tett tag díj nak, il let ve hoz zá já ru lás nak az a ré sze,
ame lyet az Szja tv. 7.  § (1) be kez dé sé nek k) pont ja” szö -
veg,

e) 5.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „nap pa li ta go za -
tos” szö veg rész he lyé be a „nap pa li rend sze rû ok ta tás ke re -
té ben ta nul má nyo kat foly ta tó” szö veg,

f) 6.  § (4) be kez dé sé ben a „fel sõ ok ta tá si in téz mény
nap pa li ta go za tán” szö veg rész he lyé be a „fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ben nap pa li rend sze rû ok ta tás ke re té ben” szö veg,

g) 11.  § (2) be kez dé sé ben a „jö ve de lem nem ki fi ze tõ tõl 
szár ma zik” szö veg rész he lyé be a „jö ve de lem nem ki fi ze -
tõ tõl szár ma zik vagy az egész ség ügyi hoz zá já ru lás le vo -
ná sá ra nincs le he tõ ség” szö veg
lép.

421.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Öpt.
2.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja „az egyé ni szám la tar tal -
maz za” szö veg részt köve tõen ki egé szül az „(el szá mo ló -
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert ve ze tõ pénz tá -
rak ese tén el szá mo ló egy ség ben és fo rint ban ki fe jez ve)”, a
37.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „– ki he lye zett ki egé szí tõ
vál lal ko zá sa ki vé te lé vel –” szö veg rész he lyé be a „– ki he -
lye zett ki egé szí tõ vál lal ko zá sa, a pénz tár va gyo ná nak be -
fek te té sét és ke ze lé sét, in gat lan fej lesz té sét, in gat lan üze -
mel te té sét, in gat lan ke ze lé sét vég zõ, vagy ad mi niszt rá ci ós
és nyil ván tar tá si, já ra dék szol gál ta tá si fel ada ta it el lá tó
szer ve zet ben lévõ tu laj do ni ré sze se dés ki vé te lé vel –” szö -
veg rész lép, a 47.  § (3) be kez dé se a „mun ka ké pes sé gét leg -
alább öt ven szá za lék ban el vesz tet te,” szö veg részt köve -
tõen ki egé szül az „il let ve leg alább negy ven szá za lé kos
mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett,” szö veg résszel,
az 50/A.  §-a és 51/A.  §-a a „nyújt hat” szö veg részt köve -
tõen ki egé szül „a pénz tár ta gok, il let ve ren del ke zé sük
alap ján a kö ze li hoz zá tar to zók ré szé re” szö veg résszel.

422.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mpt.
4.  § (2) be kez dé sé nek l) pont ja „a Tbj. 5.  §-ában” szö veg -
részt köve tõen ki egé szül az „és 26.  § (1) be kez dé sé ben”
szö veg résszel, az Mpt. 10.  § (2) be kez dé sé ben a „ha von ta,
a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 15. nap já ig” szö veg rész he -
lyé be a „fo lya ma to san, az adat szol gál ta tás mód já ra ki adott 
kor mány ren de let ben le ír tak sze rint” szö veg rész lép, az
Mpt. 23.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „fél év” szö veg rész
he lyé be a „hat hó nap” szö veg rész lép; a 40.  § (2) be kez dé -
sé nek e) pont ja a „va gyon ke ze lõ” szö veg részt köve tõen
ki egé szül az „ , in gat lan fej lesz tõ, in gat lan üze mel te tõ, in -
gat lan ke ze lõ” szö veg résszel, a 40.  § (8) be kez dés b) pont ja 
a „va gyon ke ze lõ” szö veg rész után ki egé szül „ , az in gat -
lan ér té ke lõ, az in gat lan fej lesz tõ, a mû sza ki el len õr” szö -
veg résszel, az 50.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a „tu laj -
dont sze rez het” szö veg részt köve tõen ki egé szül „a pénz tár 
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ré szé re in gat lan fej lesz tést, in gat lan üze mel te tést, in gat lan -
ke ze lést vég zõ,” szö veg résszel, az 50.  § (4) be kez dé se a
„va gyon ke ze lé sét,” szö veg részt köve tõen ki egé szül az
„in gat lan fej lesz té sét, in gat lan üze mel te té sét, in gat lan ke ze -
lé sét,” szö veg résszel, az 59.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 
„po zi tív kü lön bö zet,” szö veg részt köve tõen ki egé szül az
„a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá rolt, a pénz tár el he lye zé sé re
szol gá ló in gat lan hasz no sí tá si dí ja ként a mû kö dé si tar ta -
lék ból át ve ze tett összeg,” szö veg résszel, a 60.  § (3) be kez -
dé sé nek f) pont ja, va la mint a 61.  § (2) be kez dé sé nek
f) pont ja a „va gyon ke ze lõ” szö veg részt köve tõen ki egé -
szül az „ , in gat lan fej lesz tést, in gat lan üze mel te tést, in gat -
lan ke ze lést vég zõ” szö veg résszel, a 61.  § (3) be kez dé sé -
nek e) pont ja a „ki adá so kat,” szö veg részt köve tõen ki egé -
szül a „va la mint a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá rolt, a pénz tár
el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan hasz no sí tá si dí ja ként a fe -
de ze ti tar ta lék ba át ve ze tett össze get,” szö veg résszel, a
67.  § (1) be kez dé se a „szer ve ze té nek vég zé sét” szö veg -
részt köve tõen ki egé szül az „ , in gat lan fej lesz té sét, in gat -
lan üze mel te té sét, in gat lan ke ze lé sét” szö veg résszel.

423.  § (1) 2008. ja nu ár 1-jén az ál lat te nyész tés rõl  szóló
1993. évi CXIV. tör vény (a továb biak ban: Átv.)
45.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

„(4) Az ál lat te nyész té si bír sá got kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szám lá ra kell be fi zet ni. A ha tár idõ re meg
nem fi ze tett bír sá got adók mód já ra kell be haj ta ni.”

(2) 2008. ja nu ár 1-jén az Átv. 49.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja a kö vet ke zõ új 16. al pont tal egé szül ki:

„16. az ál lat te nyész té si bír ság be fi ze té sé nek és fel hasz -
ná lá sá nak mód ját,”

424.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.
153.  §-a (4) be kez dé sé ben „A cég bí ró ság nál le tét be he lye -
zett” szö veg rész he lyé be „A le tét be he lye zett”, a 153.  §-a
(4) be kez dé sé ben az „azok ról a cég bí ró ság nál bár ki” szö -
veg rész he lyé be az „azok ról bár ki”, a 154.  §-a (11) be kez -
dé sé ben a „le tét be he lye zé si vagy” szö veg rész he lyé be a
„le tét be he lye zé si, va la mint” szö veg lép.

425.  § E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon a Gt. 284.  §
(1) be kez dé sé nek „a nem va gyo ni hoz zá já ru lást” szö veg -
ré sze he lyé be „a nem pénz be li hoz zá já ru lást” szö veg rész
lép.

426.  § 2008. ja nu ár 1-jén az Szjtv. 7.  §-ában az „ál la mi
tör vényességi” szö veg rész he lyé be „ha tó sá gi” szö veg rész; 
az Szjtv. 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tör vényességi”
szö veg rész he lyé be „ha tó sá gi” szö veg rész lép.

427.  § 2008. ja nu ár 1-jén a Fé tám tv.
a) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „kincs tá ri szám lá ra”

szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri le té ti Start-szám lá ra” szö -
veg rész,

b) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben, 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 9.  §-a (1) be kez dé sé -

nek b) pont já ban a „kincs tá ri szám lán” szö veg rész he lyé be 
a „kincs tá ri le té ti Start-szám lán” szö veg rész,

c) 6.  §-a (1) be kez dé sé ben a „szü le tés nap já nak be töl -
té sé ig” szö veg rész he lyé be az „élet éve be töl té sé nek
nap já ig” szö veg rész,

d) 6.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban „az a)–b) pont -
ban” szö veg rész he lyé be „az a) pont ban” szö veg rész,

e) 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „gyám hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „gyám hi va tal, a csa lád tá mo ga tá si igaz ga tá -
si el já rás so rán az igé nyel bí rá ló szerv” szö veg rész
lép.

428.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kt.
5/B.  §-ában „az adó ha tó ság tól” szö veg rész he lyé be „a
vám ha tó ság tól” szö veg rész, a Kt. 5/D.  § (2) be kez dé sé nek
elsõ mon da tá ban „az adó ha tó ság hoz” szö veg rész he lyé be
„a vám ha tó ság hoz” szö veg rész, a Kt. 5/D.  § (2) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tá ban „az adó ha tó ság nál” szö veg -
rész he lyé be „a vám ha tó ság nál” szö veg rész, a Kt. 5/D.  §
(7) be kez dé sé ben „az adó ha tó ság nál” szö veg rész he lyé be
„a vám ha tó ság nál” szö veg rész lép.

429.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vám-
és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör vény 2.  §-a
(6) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[(6) A Vám- és Pénz ügy õr ség egyéb fel ada ta i nak el lá tá -
sa ke re té ben vég zi:]

„d) a köz úti ha tár át ke lõ he lyek üze mel te té sét, a fenn tar -
tá suk ra és fej lesz té sük re vo nat ko zó fel ada tok vég re haj tá -
sát, az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má val kö zös ha tár -
sza ka szon lévõ, a Rend õr ség nek üze mel te tés re át adott
köz úti ha tár át ke lõ he lyek ki vé te lé vel.”

430.  § Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény 225.  §-ának (13) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az adó zó nak a Tao. 10.  § (6) be kez dé sé nek 2006.
de cem ber 31. nap ján ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint ké szí -
tett be val lá sa figye lembe véte lével meg ál la pí tott nyil ván -
tar tott adó men te sen kép zett ered mény tar ta lék kal (a továb -
biak ban: nyil ván tar tott ered mény tar ta lék), egyen lõ rész le -
tek ben, a 2007-ben kez dõ dõ adó év és az azt kö ve tõ két
adó év adó zás elõt ti ered mé nyét kell nö vel nie, ki vé ve, ha

a) köz hasz nú tár sa ság gá ala kul, vagy köz hasz nú, ki e -
mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság ként
mû kö dik to vább, vagy

b) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint ki emelt vagy
fel té te les ta nú sít vánnyal ren del ke zik, és – a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak sze rint – a bér tá mo ga tás ra jo go sí tó meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû, egész ség ká ro so dott dol go zók
fog lal koz ta tá si ará nya az adó év ben, és azt kö ve tõ két adó -
év ben éven te át la go san el éri, vagy meg ha lad ja a 70 szá za -
lé kot, az zal, hogy
ha a b) pont ban fog lalt fel té te lek va la me lyi ke nem tel je sül, 
ak kor a har ma dik adó év rõl ké szí tett adó be val lá sá ban meg
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kell nö vel nie az adó zás elõt ti ered mé nyét a nyil ván tar tott
ered mény tar ta lék azon ré szé nek 120 szá za lé ká val,
amellyel nem növelte az adózás elõtti eredményét.”

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

431.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szja tv.
a) 3.  §-a 23. pont já nak i) al pont já ban az „a kár pót lá si

je gyek élet já ra dék ra vál tá sá ról  szóló tör vény alap ján fo -
lyó sí tott élet já ra dék, to váb bá” szö veg rész,

b) 44/A.  §-a (2) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé nek utol só 
mon da tá ban a „szám lát ve ze tõ” szö veg rész,

c) 49/B.  §-a (16) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
d) 55.  §-ának (2)–(5) be kez dé sei,
e) 62.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „– a 63.  § (5) be kez -

dé sé nek ren del ke zé sét is figye lembe véve meg ál la pí tott –” 
szö veg rész,

f) 76.  §-ának (5) be kez dé se,
g) 77/A.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „dol go zói

üz let rész ként,” szö veg rész,
h) 80.  §-ának c) pont já ban és 1. szá mú mel lék le té nek

8.21. pont já ban az „és pos tai” szö veg rész,
i) 1. szá mú mel lék le té nek 7.19. és 7.20. al pont jai.

432.  § (1) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Tao.
a) 4.  §-a 4. pont já nak e) al pont ja,
b) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek q) és ty) pont ja és (21) be -

kez dé se,
c) 8.  §-a (1) be kez dé se n) pont já nak ne) al pont ja,
d) 14.  §-ának (3) be kez dé se,
e) 22.  §-ának (6)–(8), va la mint (11)–(13) be kez dé se,
f) 29.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja,
g) 29/D.  §-ának (8) és (12) be kez dé se,
h) 29/F.  §-ának (1) be kez dé se,
i) 29/G.  §-ának (1) be kez dé se.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Tao. 7.  §-a
(1) be kez dé sé nek e), k) pont já ban, a (16) be kez dé sé ben,
va la mint a Tao. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já ban az
„és a koc ká za ti tõ ke tár sa sá got” szö veg rész.

(3) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Tao. 5.  §-ának
(5) be kez dé sé ben az „és a rész le ges át ala ku lás sal”, az „és a 
rész le ge sen át ala ku ló szö vet ke zet nek” szö veg rész, a Tao.
16.  §-a (2) be kez dé sé nek d), f) pont já ban, a (9) be kez dé sé -
ben és a Tao. 17.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „és rész le ges
át ala ku lás” szö veg rész, a Tao. 21.  §-ának (15) be kez dé sé -
ben a „vagy rész le ges át ala ku lás sal” szö veg rész, a Tao.
26.  §-ának (3) és (6) be kez dé sé ben az „és a rész le ge sen át -
ala ku ló szö vet ke zet” szö veg rész.

433.  § 2008. ja nu ár 1-jé vel ha tá lyát vesz ti az Eva tv.
5.  §-ának (6)–(9) be kez dé se.

434.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Kjtv. 3.  §-a
(2) be kez dé sé nek e) pont já ban az „ , a tár sas vál lal ko zás

rész le ges át ala ku lá sa” szö veg rész, va la mint a Kjtv.
3.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „és a rész le ge sen át ala ku ló
szö vet ke zet”, az „(ide ért ve a rész le ge sen át ala ku ló szö vet -
ke ze tet is)” szö veg rész.

435.  § (1) 2008. ja nu ár 1-jé vel a Jöt. 58.  §-a (4) be kez dé -
sé nek g) pont ja és a be kez dés utol só mon da ta, 102.  §-ának
(4)–(6) be kez dé se és 129.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
ha tá lyát vesz ti.

(2) 2009. ja nu ár 1-jé vel a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 
52.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) 2014. ja nu ár 1-jé vel a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 
52.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „il let ve amennyi -
ben leg alább 4,4 tér fo gat szá za lék bi o e ta nolt – köz vet len
be ke ve rés sel és/vagy ETBE for má já ban – tar tal maz,
103 500 Ft/ezer li ter,” szö veg rész, 52.  § (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban az „il let ve amennyi ben leg alább 4,4 tér fo gat -
szá za lék bio dí zelt tar tal maz, 85 000 Ft/ezer li ter,” szö veg -
rész ha tá lyát vesz ti.

(4) A Jöt. 2005. évi CXIX. tör vénnyel meg ál la pí tott
52.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja nem lép ha tály ba.

436.  § 2008. ja nu ár 1-jén a Vtv. 70.  §-ának (6) be kez dé -
se, va la mint a 82.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja ha tá lyát
vesz ti.

437.  § 2008. ja nu ár 1-jé tõl a Htv. 52.  §-ának 41. pont já -
ban az „ilyen hi á nyá ban vagy ha több ilyen hely van, ak kor 
a köz pon ti ügy ve ze tés he lye” szö veg rész, Mel lék le té nek
1.2 pont ja har ma dik mon da tá ban az „és az azt kö ve tõ adó -
év ben” szö veg rész, to váb bá e pont nyol ca dik mon da ta ha -
tá lyát vesz ti.

438.  § 2009. ja nu ár 1-jé tõl a Htv. 6.  §-ának c) pont já ban
a „16.  §-ának a) pont já ban, 22.  §-ának a) pont já ban,” szö -
veg rész, 7.  §-ának b) pont ja és 13.  §-ának g) pont ja ha tá -
lyát vesz ti.

439.  § 2008. ja nu ár 1-jé tõl az Itv. 44.  §-ának (2) be kez -
dé se, 73.  §-a (12) be kez dé sé nek utol só mon da ta, Mel lék le -
te VI. címe 1. pont já nak c) al pont já ban az „– a külpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter ki vé te lé vel –” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

440.  § 2008. ja nu ár 1-jé tõl a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a
jel zá log le vél rõl  szóló 1997. évi XXX. tör vény 5.  §-ának
(5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

441.  § 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyát vesz ti a Gjt.
18.  §-ának 18. pont já ból „ide nem ért ve a for ga lom ból való 
fik tív ki vo nást,” szö veg rész.

442.  § 2009. ja nu ár 1-jé tõl a lu xus adó tv. 1. és 2. szá mú
mel lék le te ha tá lyát vesz ti.
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443.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Art.
7.  § (6) be kez dé se; a 20/A.  § (2) be kez dé sé nek dc) al pont -
ja; a 31.  § (2) be kez dé sé nek 27. pont ját kö ve tõ mon da ta; a
31.  § (8) be kez dé se; a 92.  § (9) be kez dé sé ben az „– ide ért -
ve a ha tár idõ meg hosszab bo dá sát is – az el len õr zést le foly -
ta tó adó ha tó ság, amennyi ben a meg hosszab bí tás ról a fe let -
tes adó ha tó ság ren del ke zett,” szö veg rész; a 134.  § (4) be -
kez dé se; 143.  § (2) be kez dé se; az Art. 2. szá mú mel lék let
I./Ha tár idõk 7. pont ja ha tá lyát vesz ti.

444.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. LIV. tör vény 2.  §-a nem
lép ha tály ba.

445.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel az Ütv. 5.  § (3) be -
kez dé sé nek a „h) cég szék he lyé nek biz to sí tá sa (szék hely
szol gál ta ta tás),” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

446.  § A jog ügy le tek biz ton sá gá nak erõ sí té se ér de ké -
ben szük sé ges tör vénymódosításról  szóló 2007. évi LXIV. 
tör vény 65.  §-a (3) be kez dés b) pont já nak az „és 3. szá mú
mel lék le té nek I. 3. pont ja” szö veg ré sze nem lép ha tály ba.

447.  § Nem lép ha tály ba az egyes szo ci á lis tár gyú tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi CXXI. tör vény

a) 22.  §-a,
b) 82.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak ai) al pont ja,
c) 82.  §-a (4) be kez dé sé nek p) pont já ban a „ , 54/A.  §-a

(1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és 54/A.  §-a
(2) be kez dé sé ben” szö veg rész.

448.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Tbj.
a) 5.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a „kü lö nö sen a”

szö veg rész,
b) 16.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban a „ , mun ka nél -

kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sá ban” szö veg rész,
c) 18.  § (5) be kez dé sé ben, 20.  § (1) be kez dé sé ben,

27.  § (1) be kez dé sé ben, 36.  § (1) be kez dé sé ben, 50.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , el szá molt” szö veg rész,

d) 29.  § (2) be kez dé se,
e) 29.  § (3) be kez dé sé ben az „– ide ért ve a té te les áta -

lány adó zót is –” szö veg rész,
f) 29.  § (7) be kez dé sé ben a „tárgy hó na pot meg elõ zõ

hó nap elsõ nap ján ér vé nyes” szö veg rész,
g) 31.  § (3) be kez dé sé ben a „vagy kö zép-, il le tõ leg fel -

sõ fo kú ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán foly tat ta nul -
má nyo kat” szö veg rész,

h) 34.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „a 8.  § a) és
c) pont ja alap ján” szö veg rész,

i) 35.  § (6) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
j) 39.  §-ának (3) be kez dé se,
k) 39.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „(2)–(3) be kez dés

sze rin ti” szö veg rész,
l) 55.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím.

449.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Eho.
a) 3.  § (2) be kez dé sé ben a „11” szö veg ré szek,

b) 3.  § (3) be kez dé sé ben „az Szja tv. sze rint kü lön adó -
zó,” szö veg rész,

c) 3.  § (4) be kez dé se,
d) 7.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja,
e) 9.  § (1) be kez dé sé ben a „3450 Ft (nap tá ri na pon ként

115 Ft), 2005. no vem ber 1-jé tõl” szö veg rész,
f) 10.  § (4) be kez dé se.

450.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Flt.
42.  §-ának (6) be kez dé se.

451.  § 2008. ja nu ár 1-jén a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo -
ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény

a) 54.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gét” szö veg rész he -
lyé be az „öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek 120%-át” szö veg lép,

b) 54/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím ha tá lyát vesz ti.

452.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti az Öpt. 2.  § (7) be kez dé sé nek c)–d) pont ja és 30.  §
(5) be kez dé se.

453.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti az Mpt. 66.  § (8) be kez dé se, 67.  § (6) be kez dé se,
69.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta és 69.  § (4) be -
kez dé sé nek utol só mon da ta.

454.  § Nem lép ha tály ba a szol gá la ti nyug díj jal össze -
füg gõ egyes tör vénymódosításokról  szóló 2007. évi
CXXII. tör vény 8.  §-a.

455.  § 2008. ja nu ár 1-jén nem lép ha tály ba a rehabilitá -
ciós já ra dék ról  szóló 2007. évi LXXXIV. tör vénynek az
Szja tv.-t mó do sí tó 26.  §-a.

456.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a vad vé de lem -
rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról  szóló
1996. évi LV. tör vény:

a) VI. fe je zet cí mé ben a „vad vé del mi hoz zá já ru lást”
szö veg rész,

b) 82.  §-a,
c) 85.  §-a (1) be kez dé sé ben a „vad vé del mi hoz zá já ru -

lást” szö veg rész,
d) 95.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja.

457.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az er dõ rõl és az
erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vény

a) XII. fe je zet cí mé ben az „az er dõ fenn tar tá si já ru lék”
szö veg rész,

b) 101.  §-a,
c) 102.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban az „az er dõ -

fenn tar tá si já ru lék tíz sze re se, de leg alább” szö veg rész,
d) 103/A.  §-ában az „az er dõ fenn tar tá si já ru lék” szö -

veg rész,
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e) 106.  §-a (1) be kez dé sé nek 13. pont já ban az „az er dõ -
fenn tar tá si já ru lék” szö veg rész,

f) va la mint az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIV. tör vény „Az er dõ fenn tar tá si já ru lék mér té -
ke” címû mel lék le te.

458.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a ha lá szat ról és
a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör vény 55.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont já nak má so dik mon da ta „A ha lá szat fej -
lesz té si hoz zá já ru lást a ko ráb ban meg ál la pí tott mér ték ben
mind ad dig fi zet ni kell, amed dig a ha lá sza ti jog át en ge dé -
sé rõl  szóló ha tá ro zat ér vény ben van” szö veg rész

459.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát ve szí ti az Átv. 13.  §-a
és mel lék le te.

460.  § (1) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szt.
20.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben, 145.  §-ának (1), (2) és
(5) be kez dé sé ben, 177.  §-ának (11) be kez dé sé ben a „kon -
ver ti bi lis” szö veg rész, va la mint a 45.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben „a rend kí vü li be vé te lek kel szem ben” szö veg rész.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szt. 145.  §-ának 
(4) be kez dé sé ben „a cég bí ró sá gon” szö veg rész, a
153.  §-ának (1)–(2) és (5) be kez dé sé ben „a cég bí ró ság nál” 
szö veg rész, a 154.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „cég bí ró ság -
nál tör té nõ” szö veg rész, a 154.  §-ának (1), (4) és (7) be kez -
dé sé ben az „– a le tét be he lye zés sel egy ide jû leg –” szö veg -
rész, va la mint az Szt. 154.  §-a (1) és (3) be kez dé sé nek
utol só mon da ta.

461.  § A Ctv. 1.  § (2) be kez dé sé nek c) és e) pont ja e tör -
vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

462.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szjtv.
7/A.  §-ának (5) be kez dé se, 17.  §-ának (2) be kez dé se,
26.  §-a (13) be kez dé sé nek utol só mon da ta, 33/A.  §-ának
utol só mon da ta és 38.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja.

463.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Fé tám tv.
6.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „b) pont ban nem
em lí tett” szö veg rész.

464.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a fi a ta lok élet -
kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXIV. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 326/2005. (XII. 28.) Korm. ren de let.

465.  § 2008. ja nu ár 1-jén az EUCS tv. 138.  §-ának
(1) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

466.  § 2008. ja nu ár 1-jén a Kt. 2.  § (3) be kez dé sé nek
c) pont já ban „a hû tõ be ren de zés”, a 7.  § (3) be kez dé sé ben
„a hû tõ be ren de zés,” szö veg rész, a IV. Fe je zet cí mé ben
„hû tõ be ren de zé sek és”, 14.  § (1) be kez dés ben „a hû tõ be -
ren de zé sek és”, a 14.  § (2) be kez dés ben a „hû tõ be ren de zé -
sek és” szö veg rész, to váb bá a 15.  § (1) be kez dés a) pont ja,
3. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „Hû tö be ren de zé sek és”

szö veg rész, 3. szá mú mel lék le té nek „I. A hû tõ be ren de zé -
sek ter mék díj té te lei” táb lá za ta, 4. szá mú mel lék le te, va la -
mint 9. szá mú mel lék le té nek elsõ so rá ban „ , ki vé ve a hû -
tõ be ren de zés” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

467.  § 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Gyftv.
37.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint 38.  §-ának (3) be kez -
dé se.

Átmeneti rendelkezések

468.  § (1) E tör vénynek az Szja tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé se it – a (2)–(9) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – a ha tály ba lé pé sük nap já tól meg szer zett jö ve de lem -
re és ke let ke zett adó kö te le zett ség re kell al kal maz ni.

(2) A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló tör vény alap ján 2005. no vem ber 1-jét
meg elõ zõ en meg ál la pí tott, de 2005. no vem ber 1-jé tõl to -
vább fo lyó sí tott, va la mint a 2005. no vem ber 1-je után a
2005. ok tó ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze rint meg ál la pí -
tott, és fo lyó sí tott mun ka nél kü li-já ra dék, ál lás ke re sést
ösz tön zõ jut ta tás, nyug díj elõt ti mun ka nél kü li-se gély (elõ -
nyug díj) adó kö te le zett sé gét az Szja tör vény 3.  §-ának
2005. ok tó ber 31-én ha tá lyos 21. és 23. pont ja alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

(3) A 2007. ja nu ár 1-jétõl meg szer zett jö ve de lem adó -
kö te le zett sé gé re is al kal maz ni le het az Szja tv.

a) 3.  §-ának e tör vénnyel mó do sí tott 34. pont ját és
72. pont já nak e tör vénnyel mó do sí tott e) al pont ját,

b) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek e tör vénnyel mó do sí tott e)
és i) al pont ját,

c) 77/A.  §-a (2) be kez dé sé nek e tör vénnyel mó do sí tott
b) pont ját,

d) 1. szá mú mel lék le té nek e tör vénnyel mó do sí tott
7.7. pont ját.

(4) Az Szja tv. 3.  §-a 72. pont já nak e tör vénnyel mó do sí -
tott a) al pont ját a ma gán sze mély a 2006. de cem ber 31-ét
kö ve tõ 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ szak ra fo lyó sí -
tott – a mó do sí tott ren de lek zés nek meg fe le lõ – kár té rí té si
já ra dék ra is al kal maz hat ja a 2007. év rõl be nyúj tan dó adó -
be val lá sá ban.

(5) Az Szja tv. 39.  §-ának e tör vénnyel mó do sí tott
(1) be kez dé sét a 2007. év rõl  szóló adó be val lás be nyúj tá sa -
kor is al kal maz ni kell.

(6) Az az egyé ni vál lal ko zó, aki mû kö dé si en ge dé lyét az 
üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint az egyes üz let
nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé -
nek fel té te le i rõl  szóló kor mány ren de let alap ján kap ta, az
adó zá si mód meg vá lasz tá sá nál már a 2007. adó év ben al -
kal maz hat ja az Szja tv. 53.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí -
tott (4) be kez dé sét.

(7) Az egyé ni vál lal ko zó utol já ra ab ban az adó év ben al -
kal maz hat ja az Szja tv. 53.  §-ának 2006. au gusz tus 31-én
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ha tá lyos (4) be kez dé sét, amely adó év ben mû kö dé si en ge -
dé lyét az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint az
egyes üz let nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny sé -
gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló kor mány ren de let sze -
rint mó do sí tot ták.

(8) Az Szja tv. 60.  §-a (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sé tõl 
el té rõ en, a 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en meg szer zett in -
gat lan nak a 2008–2010. év ben tör té nõ át ru há zá sa ese tén,
az in gat la non az em lí tett évek idõ tar ta má ra esõ szer zé si
idõ pont tal meg va ló sult épí tett-in gat lan, il le tõ leg alap te rü -
let-bõ ví tés meg szer zé sé nek idõ pont ját a ma gán sze -
mély – vá lasz tá sa sze rint – az Szja tv. 2007. de cem ber
31-én ha tá lyos 60.  §-a ren del ke zé sei alap ján ál la pít hat ja
meg, de az Szja tv 62.  §-a (6) be kez dé se a) pont já ban em lí -
tett át ru há zás ese tén az zal a fel té tel lel, hogy a jö ve del met a 
ren del ke zés ben fog lal tak he lyett a § (4) be kez dé sé ben elõ -
írt szá mí tás sal ha tá roz za meg.

(9) A 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en át ru há zott in gat lan, 
va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem re
az Szja tv. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos 63.  §-a
(1)–(5) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha a
ma gán sze mély a la kás szer zé si ked vez ményt ér vé nye sí ti.

(10) Az Szja tv. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos
67/A.  §-ának (2) be kez dé sét kell al kal maz ni, ha az ér ték -
pa pír név ér té ké bõl az em lí tett idõ pon tot meg elõ zõ en nem
mi nõ sült be vé tel nek az Szja tv. 2007. de cem ber 31-én ha -
tá lyos 77/A.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–e) pont já ban meg ha -
tá ro zott va gyo ni ér ték.

(11) Az Szja tv. 77/C. §-a (8) be kez dé sé nek e tör -
vénnyel mó do sí tott a) és b) pont já ban fog lalt ren del ke zést
a 2007. adó év re is al kal maz ni le het, ha az a ma gán sze mély
szá má ra összes sé gé ben elõ nyö sebb.

(12) Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek e tör vénnyel
mó do sí tott 4.7. pont ja ren del ke zé sét 2006. szep tem ber
1-jé tõl le het al kal maz ni, ha al kal ma zá sa a ma gán sze mély
szá má ra összes sé gé ben elõ nyö sebb.

469.  § (1) A Tao. e tör vénnyel mó do sí tott 6.  § (6) be kez -
dés c) pont já nak és a (10) be kez dé sé nek, a 7.  § (1) be kez -
dés ly) pont já nak, va la mint a 7.  § (15) be kez dé sé nek ren -
del ke zé sét a 2007. évi adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sá nál
is le het al kal maz ni.

(2) A Tao. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek ly) pont ja al kal ma zá -
sá ban az adó zó ál tal 2007. ja nu ár 1. nap ja elõtt té rí tés nél -
kül át vett esz köz re te kin tet tel passzív idõ be li el ha tá ro lás -
ként ki mu ta tott összeg bõl az idõ be li el ha tá ro lás meg szün -
te té sé nek adó évé ben a vissza ve ze tett összeg csök ken -
ti – 2007. ja nu ár 1-jé tõl – az adó zás elõt ti ered ményt.

(3) Az adó zó a Tao. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos
7.  §-a (1) be kez dé sé nek q) pont ja sze rint jár hat el, ha a mû -
em lék ké nyil vá ní tott in gat lan hely re ál lí tá sá hoz, fel újí tá sá -
hoz az ál lam ál tal ga ran tált hi tel igény be vé te lé re vo nat ko -
zó szer zõ dést 2007. de cem ber 31-éig meg kö töt te.

(4) Az adó zó a Tao. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos
7.  §-a (1) be kez dé sé nek ty) pont ja, sze rint jár hat el, ha a la -
kást 2008. ja nu ár 1. nap ja elõtt bér be adta az ön kor mány -
zat nak, to váb bá kö te les a Tao. 7.  §-ának (21) be kez dé sét
al kal maz ni, ha bár mely adó év ben ér vé nye sí tet te a Tao.
7.  §-a (1) be kez dé sé nek ty) pont já ban fog lal ta kat és be kö -
vet ke zik a Tao. 7.  §-ának (21) be kez dé sé ben elõ írt ese -
mény.

(5) Az adó zó a Tao. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos
7.  §-a (17) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár hat el, utol já -
ra a 2011. adó év ben, ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény és a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia ál tal ala pí tott ku ta tó in té zet
(ku ta tó hely) ke ze lé sé ben lévõ te rü le ten az alap ku ta tást, az
al kal ma zott ku ta tást vagy a kí sér le ti fej lesz tést 2008. ja nu -
ár 1-je elõtt meg kezd te.

(6) A Tao. e tör vénnyel mó do sí tott 16.  §-ának (10) és
(13) be kez dé sé ben fog lal ta kat a 2007. adó évi adó be val lás -
nál is le het al kal maz ni, ha an nak be nyúj tá sa 2007. de cem -
ber 31-ét köve tõen ese dé kes.

(7) A Tao. e tör vénnyel mó do sí tott 18.  §-ának

a) (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat a 2007. adó évi nyil -
ván tar tás ra is le het al kal maz ni,

b) (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat a 2007. de cem ber 31-ét 
köve tõen tel je sí tett osz ta lék ra (osz ta lék-tar to zás ra) is al -
kal maz ni kell.

(8) Az adó zó a Tao. 22/B.  §-ának a ké re lem, a be je len tés 
be nyúj tá sá nak évé ben ha tá lyos elõ írásai sze rint jár hat el,
ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény, a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia vagy a köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal ala pí tott
ku ta tó in té zet (ku ta tó hely) ke ze lé sé ben lévõ te rü le ten alap -
ku ta tást, al kal ma zott ku ta tást vagy kí sér le ti fej lesz tést
szol gá ló be ru há zás hoz 2007. de cem ber 31-éig fej lesz té si
adó ked vez mény igény be vé te lé re vo nat ko zó ké rel met, be -
je len tést tett.

(9) Az adó zó a Tao. e tör vénnyel mó do sí tott

a) 22.  § (1) be kez dé sé nek a ren del ke zé sét elsõ íz ben a
2004-ben kez dõ dõ,

b) a 22.  § (9) be kez dé sé nek a ren del ke zé sét elsõ íz ben a 
2005-ben kez dõ dõ,

c) a 22.  § (10) be kez dé sé nek a ren del ke zé sét elsõ íz ben
a 2006-ban kez dõ dõ

adó év adó kö te le zett sé gé re al kal maz hat ja.

(10) A Tao. e tör vénnyel meg ál la pí tott 22/B.  §-a
(1) be kez dé sé nek i) pont ját és (13) be kez dé sét, to váb bá
a Tao. e tör vénnyel mó do sí tott 22/B.  §-ának (12) be kez -
dé sét a rész vé nyek 2008. szep tem ber 1-jét kö ve tõ sza bá -
lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té se ese tén le het elsõ íz ben
al kal maz ni.

470.  § Az Eva tv. e tör vénnyel mó do sí tott 19.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat az eva ala nyá nak a 2007. adó évi
adó be val lás nál is al kal maz ni kell.

10872 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/155. szám



471.  § E tör vénynek az Ekho tv.-t mó do sí tó ren del ke zé -
se it a ha tály ba lé pé sük nap já tól meg szer zett be vé tel re és az
ez zel össze füg gõ adó kö te le zett ség re kell al kal maz ni.

472.  § (1) E tör vénynek Kjtv.-t mó do sí tó rendelkezé -
seit – a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – a ha tály ba lé pé sük nap já tól meg szer zett jö ve de lem -
re és ke let ke zett adó kö te le zett ség re kell al kal maz ni.

(2) A Kjtv. 2.  §-ának e tör vénnyel mó do sí tott (1) be kez -
dé sét a 2007. évi adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sá nál is al -
kal maz ni le het, ha al kal ma zá sa a ma gán sze mély szá má ra
összes sé gé ben elõ nyö sebb.

(3) A Kjtv. e tör vénnyel meg ál la pí tott, il let ve mó do sí -
tott 3.  §-a (2) be kez dé sé nek i) és j) pont já ban, (3) be kez dé -
sé nek i), k) és l) pont já ban, va la mint 4.  §-ában fog lal ta kat a 
2007. adó évi adó be val lás nál is le het al kal maz ni.

(4) A Kjtv. 3.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott
(14)–(15) be kez dé sé ben fog lal ta kat a 2007. évi adó kö te le -
zett ség meg ál la pí tá sá nál is al kal maz ni kell.

473.  § (1) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 96.  §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti do hány gyárt mányt (e § al kal ma zá -
sá ban a továb biak ban: do hány gyárt mány) for gal ma zó sze -
mély a 2008. ja nu ár 31-én kész le ten lévõ do hány gyárt má -
nyát adó jegy és az e tör vény sze rin ti en ge dély nél kül a
kész le te ki fo gyá sá ig ér té ke sít he ti, amennyi ben

a) a vám ha tó ság hoz 2008. ja nu ár 15-éig be je len ti,
hogy do hány gyárt mány-kész let tel fog vár ha tó an 2008. ja -
nu ár 31-én ren del kez ni, és

b) 2008. ja nu ár 31-ével lel tá ro zás sal meg ál la pít ja do -
hány gyárt mány-kész le tét, és

c) a kész let fel vé tel rõl ké szí tett jegy zõ köny vet a vám -
ha tó ság nak 2008. feb ru ár 15-éig meg kül di.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti jegy zõ könyv ben
nem sze rep lõ vagy nem az (1) be kez dés sze rint el já ró, a
do hány gyárt mányt for gal ma zó sze mély kész le té ben lévõ,
adó jegy nél kü li do hány gyárt mányt a vám ha tó ság 2008.
feb ru ár 20-át köve tõen le fog lal hat ja és el ko boz hat ja, ki vé -
ve, ha a sze mély az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség ké -
se del mes tel je sí té sét an nak iga zo lá sá val men ti ki, hogy
úgy járt el, ahogy az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ér vé -
nyes bio dí zel-adó rak tá ri en ge dé lyek e tör vény ha tály ba lé -
pé sé tõl a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 58.  §-a (1) be kez -
dé sé nek g) pont ja sze rin ti bio üzem anyag-adó rak tá ri en ge -
dély nek mi nõ sül nek.

(4) A vám ha tó ság ál tal az e tör vény hatályba lépése elõtt
le gyár ta tott, a Jöt. 99.  §-a e tör vénnyel meg ál la pí tott
(3) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott je lö lést nem
tar tal ma zó adó je gyek a kész let ere jé ig, de leg ké sõbb 2008. 
már ci us 31-éig ki ad ha tók, és azok, va la mint az adó -
jegy-fel hasz ná lók ál tal 2007. de cem ber 31-éig át vett, a
Jöt. 99.  §-a e tör vénnyel meg ál la pí tott (3) be kez dé sé nek
e) pont já ban meg ha tá ro zott je lö lést nem tar tal ma zó adó je -

gyek – a Jöt. 98.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (16) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés figye lembevétele mel -
lett – to vább ra is al kal maz ha tók adó jegy ként.

474.  § (1) Fo lya ma tos ter mék ér té ke sí tés és szol gál ta tás -
nyúj tás ese té ben, ha a tel je sí tés mé ré se szám lá ló le ol va sás
út ján tör té nik, és nincs a szám lá ló le ol va sás nál rö vi debb
idõ sza kon kén ti ár- vagy díj fi ze tés, az Etv.-nek az adó mér -
té ké re vo nat ko zó, e tör vénnyel meg ál la pí tott, 2008. ja nu ár 
1-jé vel ha tály ba lépõ ren del ke zé sét az elsõ olyan szám lá -
ló le ol va sás nap já tól kell al kal maz ni, amely nél a tel jes le -
ol va sá si idõ szak 2007. de cem ber 31-ét kö ve ti. Ha a tel je sí -
tés mé ré se nem szám lá ló le ol va sás út ján tör té nik, il let ve,
ha a tel je sí té sért járó el len ér té ket a szám lá ló le ol va sás nál
rö vi debb idõ sza kon kén ti ár (díj) fi ze té se el le né ben tel je sí -
tik, az Etv.-nek az adó mér té ké re vo nat ko zó, e tör vénnyel
meg ál la pí tott, 2008. ja nu ár 1-jé vel ha tály ba lépõ ren del ke -
zé sét az ese dé kes idõ szak nak 2008. ja nu ár 1. nap já tól kez -
dõ dõ ré szé re idõ ará nyo san kell al kal maz ni.

(2) Fo lya ma tos ter mék ér té ke sí tés és szol gál ta tás nyúj tás 
ese té ben, ha a tel je sí tés mé ré se szám lá ló le ol va sás út ján
tör té nik, és nincs a szám lá ló le ol va sás nál rö vi debb idõ sza -
kon kén ti ár- vagy díj fi ze tés, az Etv.-nek az üz le ti fel hasz -
ná lás ese tén al kal ma zan dó adó mér ték re vo nat ko zó, e tör -
vénnyel meg ál la pí tott, 2009. ja nu ár 1-jé vel ha tály ba lépõ
ren del ke zé sét az elsõ olyan szám lá ló le ol va sás nap já tól
kell al kal maz ni, amely nél a tel jes le ol va sá si idõ szak 2008.
de cem ber 31-ét kö ve ti. Ha a tel je sí tés mé ré se nem szám lá -
ló le ol va sás út ján tör té nik, il let ve, ha a tel je sí té sért járó el -
len ér té ket a szám lá ló le ol va sás nál rö vi debb idõ sza kon kén -
ti ár (díj) fi ze té se el le né ben tel je sí tik, az Etv.-nek az üz le ti
fel hasz ná lás ese tén al kal ma zan dó adó mér ték re vo nat ko zó, 
e tör vénnyel meg ál la pí tott, 2009. ja nu ár 1-jé vel ha tály ba
lépõ ren del ke zé sét az ese dé kes idõ szak nak 2009. ja nu ár 1.
nap já tól kez dõ dõ ré szé re idõ ará nyo san kell al kal maz ni.

475.  § A te le pü lé si ön kor mány zat, il let ve a fõ vá ros ban a 
fõ vá ro si ön kor mány zat a lu xus adó tv. 5.  §-a (3) be kez dé -
sé nek utol só mon da tá ban fog lal tak tól el té rõ en 2007. év -
ben az ér ték öve ze te ket és a te le pü lé si, te le pü lés ré szi át lag -
ér té ke ket csak a 2008. évre ha tá roz za meg.

476.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já tól be je -
lent kez het nek azok az adó zók, ame lyek a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén cég be jegy zés hez, il le tõ leg egyé ni vál lal ko -
zói iga zol vány hoz nem kö tött ál ta lá nos for gal mi adó kö te -
les te vé keny sé gü ket a be je lent ke zé sü ket meg elõ zõ en
meg kezd ték. A ké se del me sen tel je sí tett be val lás ban le vo -
ná si jo gu kat az adó kö te les te vé keny ség tény le ges meg kez -
dé sé tõl gya ko rol hat ják, fi ze té si kö te le zett sé gü ket pe dig
kö te le sek tel je sí te ni.

(2) Azok a cég be jegy zés hez, il le tõ leg egyé ni vál lal ko -
zói iga zol vány hoz nem kö tött ál ta lá nos for gal mi adó kö te -
les te vé keny sé get foly ta tó adó zók, ame lyek nek az adó ha -
tó ság te vé keny sé gük tény le ges meg kez dé sé nek idõ pont já -
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ra vissza me nõ le ges ha tállyal adó szá mot nem ál la pí tott
meg, ezért le vo ná si jo gu kat a be je lent ke zés elõt ti idõ szak -
ra nem gya ko rol hat ták, il let ve fi ze té si kö te le zett sé gü ket
nem tel je sí tet ték, ön el len õr zés sel vagy be val lás be nyúj tá -
sá val ezt pó tol hat ják.

(3) Az adó le vo ná si jog leg fel jebb 2004. má jus 1. nap -
jáig vissza me nõ leg gya ko rol ha tó.

(4) Az (1) és (2) be kez dé sek sze rin ti adó zók tól a be je -
lent ke zés idõ pont ját meg elõ zõ idõ szak ra nem kö ve tel he tõ
az a fi ze ten dõ adó, ame lyet a for dí tott adó zás sza bá lyai
sze rint más adó alany be val lott és meg fi ze tett.

(5) Az (1) és (2) be kez dé sek sze rin ti adó zók a kül föl dön
nyil ván tar tás ba vett adó alany szá má ra ad ha tó ál ta lá nos
for gal mi adó-vissza té rí tés rõl  szóló 2/1993. (I. 13.) Korm.
ren de let alap ján a ré szé re vissza té rí tett ál ta lá nos for gal mi
adó te kin te té ben le vo ná si jo gát az elõ zõ be kez dé sek ben
em lí tett sza bá lyok al kal ma zá sá val nem gya ko rol hat ja.

(6) E § ren del ke zé sei a 2007. de cem ber 31-éig ter je dõ
adó meg ál la pí tá si idõ sza kok vo nat ko zá sá ban al kal maz ha -
tók, az zal, hogy az adó kö te le zett sé ge i ket 2008. már ci us
31. nap já ig tel je sí tõ adó zók nak a ké se del mes be je lent ke -
zés, il let ve be val lás  miatt mu lasz tá si bír sá got, ké se del mi
pót lé kot, ön el len õr zé si pót lé kot nem kell fi zet ni ük. E ha -
tár idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz -
tésének nincs he lye.

477.  § E tör vénynek az Art. 31. § (5) be kez dé sét mó do -
sí tó ren del ke zé sét az adó zó az e tör vény hatályba lépését
meg elõ zõ idõ szak ra tel je sí ten dõ adó be val lá si kö te le zett -
sé ge te kin te té ben is al kal maz hat ja.

478.  § E tör vénynek az Art. 128/A. §-át meg ál la pí tó ren -
del ke zé se it – az (5) be kez dés ki vé te lé vel – az e tör vény
hatályba lépését köve tõen in dult ha tó sá gi el já rá sok ban kell 
al kal maz ni.

479.  § (1) Azo kat a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel nem
tün te tett, 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó -
ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, ame lyek a
TEÁOR’03 és az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a gaz da -
sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev.
2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló 1893/2006/EK ren -
de let (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: Ren de let) kö -
zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján
au to ma ti ku san át for dít ha tó ak a meg fe le lõ TEÁOR’08 te -
vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás sá, az ál la mi adó ha tó ság
2008. ja nu ár 31. nap já ig hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let -
nek meg fele lõen. Azon, a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel
nem tün te tett, 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó -
ha tó ság hoz be je len tett te vé keny sé gi kö rök vo nat ko zá sá -
ban, ame lyek a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san
nem so rol ha tók át, a te vé keny sé gi kör meg fe le lõ mó do sí -
tá sát a cég nek kell vál to zás ként az ál la mi adó ha tó ság hoz
be je len te nie a 2007. de cem ber 31. nap ját köve tõen elõ ter -

jesz tett elsõ vál to zás be je len té si ké rel mé vel egy ide jû leg,
de leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé ig.

(2) Azo kat, az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del -
ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv nyil ván tar -
tá sá ba 2007. de cem ber 31. nap já ig be jegy zett
 TEÁOR-számokat (te vé keny sé gi kö rö ket), ame lyek az ér -
vé nyes szak ma kó dok ról  szóló 8002/2004. (SK. 5.)
KSH–APEH együt tes tá jé koz ta tó (e § al kal ma zá sá ban
a továb biak ban: Tá jé koz ta tó) és a Ren de let alap ján ki adott 
te vé keny sé gi osz tá lyo zá si rend szer kö zöt ti for dí tó kul csot
tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for -
dít ha tók a meg fe le lõ te vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás -
sá, 2008. ja nu ár 1-jén az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal
ren del ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv hi va -
tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen és er rõl az ál -
ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke resz tül a kör -
zet köz pon ti jegy zõ, va la mint az ál la mi adó ha tó ság ré szé re
ada tot szol gál tat. A KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku -
san át nem for dít ha tó, a kör zet köz pon ti jegy zõ nyil ván tar -
tá sá ba 2007. de cem ber 31-ig be jegy zett te vé keny sé gi kör
vál to zá sát az egyé ni vál lal ko zó a 2007. de cem ber 31. nap -
ját köve tõen elõ ter jesz tett elsõ vál to zás be jegy zé si ké rel -
mé ben, de leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé ig kö te les be je len te -
ni a kör zet köz pon ti jegy zõ höz. Az egyé ni vál lal ko zó il le -
ték men te sen kér he ti a vál to zás át ve ze té sét, il let ve a vál lal -
ko zói iga zol vány cse ré jét, ha arra ki zá ró lag a Ren de let ben
meg ha tá ro zott osz tá lyo zá si rend szer re való át té rés ér de ké -
ben van szük ség.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó adó zók
ese tén azo kat a 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó -
ha tó ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, il let ve szak ma -
kód szá mo kat, ame lye ket a TEÁOR’03 és a Ren de let, il -
let ve a Tá jé koz ta tó és a Ren de let alap ján ki adott szak ma -
kód jegy zék kö zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le -
mé nyek alap ján au to ma ti ku san át for dít ha tók a meg fe le lõ
TEÁOR’08 te vé keny sé gi szak ága za ti, il let ve szak ma kód
sze rin ti be so ro lás sá, 2008. ja nu ár 31-ig az ál la mi adó ha tó -
ság hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen. A
2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je -
len tett, a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át nem
for dít ha tó te vé keny sé gi kö rök ese tén a te vé keny sé gi kör
vál to zá sát az adó zó nak kell vál to zás ként be je len te nie az
ál la mi adó ha tó ság hoz a 2007. de cem ber 31. nap ját köve -
tõen elõ ter jesz tett elsõ vál to zás be je len té si ké rel mé vel
egy ide jû leg, de leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé ig. E be kez dés
vo nat ko zik arra a ma gán sze mély re is, aki egyé ni vál lal ko -
zói iga zol vány hoz kö tött te vé keny ség mel lett ma gán sze -
mély ként adó szám bir to ká ban adó kö te les te vé keny sé get
vé gez.

(4) A cég bí ró ság e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
30 na pon be lül elekt ro ni kus úton to váb bít ja az ál la mi adó -
ha tó ság hoz az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be -
nyúj tott be jegy zé si, vál to zás be jegy zé si ké rel mek alap ján a 
cég jegy zék be be jegy zett, a szék hely tõl el té rõ köz pon ti
ügy in té zés he lyé re, il let ve a cég elekt ro ni kus el ér he tõ sé -
gé re (hon lap já ra) vo nat ko zó ada to kat.
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480.  § Az Art. 1. szá mú mel lék le te I/B/2 pont ja d) al -
pont já nak és 6. szá mú mel lék le te 1. pont já nak az adó év rõl
ké szült éves be szá mo ló adó ha tó ság hoz elekt ro ni ku san tör -
té nõ be nyúj tá sá val kap cso la tos ren del ke zé sét elsõ íz ben a
2008. adó év rõl ké szí ten dõ be szá mo ló ra, éves egy sze rû sí -
tett be szá mo ló ra vo nat ko zó an kell al kal maz ni, a nap tá ri
év tõl el té rõ üz le ti évet vá lasz tó adó zók te kin te té ben azon
adó év re kell elsõ íz ben al kal maz ni, amely adó év elsõ nap -
ja 2008. ja nu ár 1. nap ját kö ve ti.

481.  § (1) Az adó zó nak az e tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen az azt meg elõ zõ idõ szak ra tel je sí ten dõ be je len té -
si, adó meg ál la pí tá si, be val lá si, adó fi ze té si, adó elõ leg-
 fizetési, bi zony lat-ki ál lí tá si, adat szol gál ta tá si és adó le vo -
ná si kö te le zett sé gét a 2007. de cem ber 31. nap ján ha tá lyos
sza bá lyok sze rint kell tel je sí te nie.

(2) E tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni a ha tály ba -
lé pé se kor jog erõ sen el nem bí rált ügyek ben, to váb bá a ha -
tály ba lé pést köve tõen az azt meg elõ zõ idõ szak ra tel je sí -
ten dõ, il let ve ese dé kes sé vált kö te le zett sé gek re az zal,
hogy ha a jog sza bály sér tés el kö ve té sé nek idõ pont já ban
ha tá lyos ren del ke zé sek az adó zó ra összes sé gé ben ke vés bé 
ter hes bír ság-, pót lék fel té te le ket ha tá roz tak meg, a kö te le -
zett ség re leg fel jebb az el kö ve tés kor ha tá lyos tör vény ben
meg ha tá ro zott leg ma ga sabb mér ték al kal maz ha tó.

482.  § (1) E tör vénynek a Tbj.-t mó do sí tó rendelkezé -
seit a 2008. ja nu ár 1-jé tõl meg szer zett jö ve del mek re és ke -
let ke zett já ru lék fi ze té si kö te le zett ség re kell al kal maz ni az -
zal, hogy a 2008. ja nu ár 15-éig meg szer zett, 2007. de cem -
be ri já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del mek re még a 2007. de -
cem ber 31-éig ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(2) 2009. ja nu ár 1-jé tõl a Tbj. 19.  § (4) be kez dé se, 26.  §
(5) be kez dé se és 39.  § (2) be kez dé se alap ján fi ze ten dõ egész -
ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék össze ge a Ma gyar Köz tár sa ság
költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény ben ter ve zett fo gyasz tói ár-
 növekedésnek meg fe le lõ mér ték ben emel ke dik.

(3) Az adó el len õr zés so rán a Tbj. 39.  § (2) be kez dé se
sze rin ti já ru lék fi ze tés re kö te le zett sze mély ter hé re utó la -
gos adó meg ál la pí tás ke re té ben, a 2008. ja nu ár 1-jét meg -
elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó an nem ál la pít ha tó meg e kö te -
le zett sé gé vel össze füg gés ben adó hi ány, mu lasz tá si bír ság, 
adó bír ság és ké se del mi pót lék, ha a kö te le zett 2007. de -
cem ber 31-éig be je len ti já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gét az
ál la mi adó ha tó ság nak.

483.  § E tör vénynek az Eho.-t mó do sí tó ren del ke zé se it a 
2008. ja nu ár 1-jé tõl meg szer zett jö ve del mek re és ke let ke -
zett egész ség ügyi hoz zá já ru lás-fi ze té si kö te le zett ség re kell 
al kal maz ni. A 2007. de cem ber 31-ét köve tõen ki fi ze tett
osz ta lék ra a ki fi ze tés idõ pont já ban ha tá lyos ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni.

484.  § Azon ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak, va -
la mint ma gánnyug díj pénz tá rak, me lyek e jog sza bály ha -

tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban in gat lan nal ren del kez nek és 
azon olyan fej lesz té se ket haj ta nak vég re, amely mû sza ki
el len õr meg bí zá sát igény li, kö te le sek a hatályba lépést kö -
ve tõ 6 hó na pon be lül mû sza ki el len õrt meg bíz ni, és a meg -
bí zást a Fel ügye let ré szé re iga zol ni.

485.  § A ma gánnyug díj pénz tá rak nak az el szá mo ló egy -
sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert leg ké sõbb 2009. ja -
nu ár 1-jé vel be kell ve zet ni ük. Az Mpt. 4.  § (2) be kez dés
zse) pont ja, 24.  § (1) be kez dés b) pont ja, 62.  § (2) és (8) be -
kez dé se, 69.  § (8)–(15) be kez dé se, 70.  § (10)–(11) be kez -
dé se e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé se it az el szá mo -
ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szer be ve ze té sét
köve tõen kell al kal maz ni.

486.  § (1) E tör vénynek az Szt.-t mó do sí tó ren del ke zé -
se it – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – elsõ al ka lom mal a 2008.
év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal -
maz ni, de – a 286.  §, 292.  §, 301.  § és a 305.  § ki vé te lé -
vel – a 2007. évi üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra is al kal -
maz ni le het.

(2) Az Szt. e tör vény 303.  §-ával, 424.  §-ával, va la mint a 
460.  §-ának (2) be kez dé sé vel mó do sí tott ren del ke zé sei
2008. ja nu ár 1. nap ján az zal lép nek ha tály ba, hogy azo kat
elsõ íz ben azon 2008. év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett
be szá mo ló ra kell al kal maz ni, amely nek mér leg for du ló -
nap ja 2008. de cem ber 31. vagy azt kö ve tõ idõ pont.

487.  § E tör vénynek a Gt.-t mó do sí tó ren del ke zé se it
elsõ al ka lom mal a 2008. év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett 
szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ra kell al kal maz ni.

488.  § (1) A Ctv. e tör vénnyel meg ál la pí tott, il let ve mó -
do sí tott 14.  §-ának (1) be kez dé se, 18.  §-a, 19.  §-ának
(2)–(3) és (5) be kez dé se, 87.  §-ának (1) be kez dé se, va la -
mint 128.  §-ának j) pont ja 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it azon 2008. év ben in du ló
üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni, amely -
nek mér leg for du ló nap ja 2008. de cem ber 31. vagy azt kö -
ve tõ idõ pont.

(2) E tör vénynek a Ctv. 62.  §-ának (4) be kez dé sét, il le -
tõ leg a Ctv. 91.  §-ának (1) be kez dé sét mó do sí tó ren del ke -
zé se it e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult meg szün -
te té si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) E tör vénynek a Ctv. 111.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé sét a tör vény ha tály ba lé -
pé se kor már fo lya mat ban lévõ vég el szá mo lá sok ra is al kal -
maz ni kell, amennyi ben a cég bí ró ság a vég el szá mo lás kez -
dõ idõ pont já nak be jegy zé sé rõl az ál la mi adó ha tó sá got a
Ctv. 63.  § (1) be kez dé se alap ján már ér te sí tet te, és a vég el -
szá mo lást le zá ró be szá mo ló elõ ter jesz tésére még nem ke -
rült sor.

489.  § (1) E tör vénynek az Szjtv. 4.  §-ának (1) be kez dé -
sét mó do sí tó ren del ke zé se a ha tály ba lé pé se elõtt ki írt kon -
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cesszi ós pá lyá za tok ér vé nyes sé gét nem érin ti, vi szont az
en ge dély ki adá sá nak fel té te lé re vo na to zó ren del ke zést
e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen meg in dí tott en ge dé -
lye zé si el já rá sok ban al kal maz ni kell.

(2) E tör vénynek az Szjtv. 7/A.  §-ának (2) be kez dé sét
mó do sí tó ren del ke zé sét 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen in dult
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

490.  § E tör vénynek a Fé tám tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
aa) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé sét elõ ször 2007. de -
cem ber 31-ei for du ló nap pal kell al kal maz ni. Azon gyer -
me kek nél, ahol e ren del ke zés ha tály ba lé pé sé ig ka mat jó vá -
írás még nem tör tént, a szü le tés nap já tól kez dõ dõ en, ahol
ka mat jó vá írás már tör tént az utol só ka mat jó vá írás tól kell
az idõ ará nyos ka ma tot szá mí ta ni.

491.  § (1) A Kt. e tör vénnyel mó do sí tott 3.  §-ának
(8) be kez dé se sze rin ti be val lást 2010. ja nu ár 1. után csak
elekt ro ni kus for má ban le het be nyúj ta ni.

(2) A Kt. e tör vénnyel tör té nõ mó do sí tá sa i nak hatályba -
lépését

a) meg elõ zõ en az ál la mi adó ha tó ság ál tal meg kez dett
el já rá so kat – az e) pont sze rin ti el té ré sek kel – az ál la mi
adó ha tó ság foly tat ja le, és jár el a hoz zá kap cso ló dó összes
egyéb el já rás, il let ve jog or vos lat (köz igaz ga tá si, bí ró sá gi)
so rán, to váb bá ezek jog erõs le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be -
lül az ügy összes ira tát a vám ha tó ság ré szé re át ad ja;

b) köve tõen a vám ha tó ság – az a) pont sze rin ti ki vé tel -
lel – jo go sult a tör vény hatályba lépését meg elõ zõ idõ szak
el len õr zé sé re, adó hi ány meg ál la pí tás ra, adó fi ze té si kö te -
le zett ség meg ál la pí tá sá ra és be sze dé sé re;

c) kö ve tõ 15 na pon be lül – az a) pont ki vé te lé vel – az
ál la mi adó ha tó ság át ad ja a vám ha tó ság ré szé re az el nem
évült, meg elõ zõ idõ sza ki kör nye zet vé del mi ter mék díj ra
vo nat ko zó adó zá si ada to kat a vám ha tó ság ál tal vég zen dõ
adó el len õr zé sek ér de ké ben;

d) meg elõ zõ en in dult és ki hir de tett csõd-, fel szá mo lá si
és vég el szá mo lá si el já rá sok ban, ide ért ve az igény be je len -
té sét is, az ere de ti leg jo go sult szerv jár el, a meg kö tött
egyez sé gek ha tá lyuk ban fenn ma rad nak az ere de ti ked vez -
mé nye zett te kin te té ben;

e) meg elõ zõ en ki hir de tett csõd-, fel szá mo lá si és vég el -
szá mo lá si el já rá sok ban, amennyi ben a be je len té si ha tár idõ 
a tör vény hatályba lépését kö ve tõ dá tum és az ere de ti leg jo -
go sult szerv az ál la mi adó ha tó ság, eb ben az eset ben az ál -
la mi adó ha tó ság kö te les az igény-be je len tés re, azon ban a
vám ha tó ság jár el; Az el já rás ala nyá nak vál to zá sát az ille -
té kes bí ró ság nak az ál la mi adó ha tó ság kö te les be je len te ni,
a vám ha tó ság egy ide jû ér te sí té se és va la mennyi vo nat ko -
zó irat és adat át adá sa mel lett;

f) meg elõ zõ en jó vá ha gyott fi ze té si könnyí té sek az ere -
de ti leg meg ha tá ro zot tak sze rint ma rad nak ha tály ban, to -
váb bá az el já rá sá hoz kö tõ dõ en ke let ke zett fi ze té si kö te le -
zett ség tel je sí té sé nek he lye az ere de ti leg meg ha tá ro zott

szám la, míg az a) pont vo nat ko zá sá ban az ál la mi adó ha tó -
ság ál tal meg adott szám la.

(3) A Kt. e tör vénnyel tör té nõ mó do sí tá sa i nak hatályba -
lépését köve tõen a kö te le zet tel szem ben a jog el le nes cse -
lek mény el kö ve té sé nek idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bá -
lyok sze rin ti jog kö vet kez mé nyek al kal maz ha tók.

(4) A Kt. e tör vénnyel tör té nõ mó do sí tá sa i nak hatályba -
lépését köve tõen azon ügyek ben, me lyek kel kap cso lat ban
kül föl di meg ke re sé se ket szük sé ges in dí ta ni, az ügyek tel -
jes le foly ta tá sá ra az ál la mi adó ha tó ság jo go sult.

492.  § A Gyftv.-ben elõ írt, a 2007. évre vo nat ko zó adat -
szol gál ta tá si, be val lá si és fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té -
se a 2007. de cem ber 31. nap ján ha tá lyos sza bá lyok sze rint
tör té nik.

Jogharmonizációs záradék

493.  § Az Art. 181.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) E tör vény 16.  § (3) be kez dé se d) pont já ban és a 17.  §
(3) be kez dés f) pont já ban fog lalt, a te vé keny sé gi kör sta tisz ti -
kai osz tá lyo zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zés az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács a gaz da sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz -
tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló
1893/2006/EK ren de let nek való meg fe le lést szol gál ja.”

494.  § E tör vénynek a Vtv. 1.  §-a (3) be kez dé sé nek
3. pont ját, 7.  §-ának (2) be kez dé sét, va la mint a 82.  §-ának
(1) be kez dé sét a mó do sí tó ren del ke zé sei az Eu ró pai Par la -
ment és Ta nács 2005. áp ri lis13-i, a Kö zös sé gi Vám kó dex
lét re ho zá sá ról  szóló 2913/92/EGK ta ná csi ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 648/2005/EK ren de le té nek, va la mint a Bi -
zott ság 2006. de cem ber 18-i, a Kö zös sé gi Vám kó dex
 létrehozásáról  szóló 2913/92/EGK ta ná csi ren de let vég -
rehajtására vo nat ko zó ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 2454/93/EGK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1875/2006/EK ren de le té nek való meg fe le lést szol gál ják.

495.  § E tör vénynek az Szja. tv. 49/B. §-a (6) be kez dé -
sé nek d) pont ját, 11. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek
2. pont já nak p) al pont ját, 13. szá mú mel lék le te 12. pont ját, 
to váb bá a Tao. 7.  §-ának (12) be kez dé sét, 22/A.  §-ának
(4) be kez dé sét és 1. szá mú mel lék le té nek 14. pont ját mó -
do sí tó ren del ke zé sei az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis-
és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra
tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá -
gi ren de let (HL L 358., 2006. 12. 16., 3. o.) ha tá lya alá tar -
to zó tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1. Az Szja t v. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ
1.7. pont tal egé szül ki:

(A szo ci á lis és más el lá tá sok kö zül adó men tes:)
„1.7. a szö vet ke zet kö zös sé gi alap já ból a szö vet ke zet

ma gán sze mély tag ja ré szé re a szö vet ke zet rõl  szóló tör -
vény ben fog lal tak nak meg fele lõen az adó év ben ter mé -
szet ben adott – egyéb ként adó kö te les – jut ta tás együt tes
ér té ké bõl sze mé lyen ként a mi ni mál bér havi össze gé nek
50 szá za lé kát meg nem ha la dó rész.”

2. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 4.7. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egyes te vé keny sé gek hez kap cso ló dó an adó men tes:)
„4.7. a) kor mány ren de let ben sza bá lyo zott fel té te lek

alap ján két- és több ol da lú nem zet kö zi ok ta tá si együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás ke re té ben az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal a Ma gyar Ösz tön díj Bi zott ság vagy a Ma gyar
Ösz tön díj Bi zott ság Iro dá ja ja vas la tá ra ado má nyo zott ösz -
tön díj, egyéb jut ta tás,

b) a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ban részt vevõ hall ga tók jut ta tá sa it sza bá lyo zó kor -
mány ren de let(ek) alap ján

ba) kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló bel föl di 
hall ga tó,

bb) a kül föl di hall ga tó
ré szé re fo lyó sí tott jut ta tás, nyúj tott ked vez mény,

c) a két- és több ol da lú nem zet kö zi meg ál la po dá sok
alap ján, va la mint eu ró pai uni ós és ha zai költ ség ve té si for -
rás ból fi nan szí ro zott nem zet kö zi ok ta tá si, kép zé si, ku ta -
tás fej lesz té si és kul tu rá lis mo bi li tá si prog ra mok ke re té ben
bel föl di és kül föl di ma gán sze mé lyek ré szé re fo lyó sí tott
ösz tön díj, egyéb jut ta tás, nyúj tott ked vez mény,

d) a ha tá ron túli ma gya rok ré szé re fel aján lott kép zé si és 
ku ta tá si le he tõ sé gek ke re té ben ösz tön díj ban ré sze sü lõ kül -
föl di ok ta tók, ku ta tók ré szé re fo lyó sí tott jut ta tás, nyúj tott
ked vez mény

bár mely eset ben fel té ve, hogy az nem mi nõ sül te vé -
keny ség el len ér té ké nek;”

3. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 4.12. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egyes te vé keny sé gek hez kap cso ló dó an adó men tes:)
„4.12. a ma gán sze mély fa lu si ven dég fo ga dás ból szár -

ma zó jö ve del mé bõl
a) az al kal mi fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé -

keny sé gé nek be vé te lé vel, de leg fel jebb évi 400 ezer fo -
rint tal ará nyos jö ve de lem rész, to váb bá

b) az a) pont ban nem em lí tett, fa lu si ven dég fo ga dás ból
szár ma zó leg fel jebb évi 800 ezer fo rint be vé tel lel ará nyos
jö ve de lem rész nek az a) pont sze rint meg ál la pí tott jö ve de -
lem részt meg ha la dó össze ge,
fel té ve, hogy a fa lu si la kó ház üz let sze rû hasz no sí tá sa ki zá -
ró lag a ma gán sze mély ál tal foly ta tott fa lu si ven dég fo ga -

dás ke re té ben tör té nik, és a ma gán sze mély a te vé keny sé -
gét egyéb ként a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi célú
hasz no sí tá sá ról  szóló kor mány ren de let szál lás adói te vé -
keny ség foly ta tá sá ra elõ írt ren del ke zé se i nek meg fele lõen
vég zi, az zal, hogy a jö ve del met va la mint az a) és b) pont -
ban em lí tett ará nyo sí tást a ven dég könyv ada ta i nak figye -
lembe véte lével, az 5. szá mú mel lék let I. ré szé nek ren del -
ke zé sé ben elõ írt alap nyil ván tar tás be vé te li és költ ség ada -
tai alap ján kell meg ha tá roz ni;”

4. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 6.1., 6.4. és 6.5.
pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A ká rok meg té rü lé se, a koc ká za tok vi se lé se kö ré ben
adó men tes:)

„6.1. ele mi kár (ide ért ve a mar tin sa lak fel hasz ná lá sa
 miatt a la kást, la kó épü le tet ért kárt is), ka taszt ró fa ese tén a
ká ro sult nak jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze -
rint vagy köz ada ko zás ból nyúj tott se gély, tá mo ga tás (így
kü lö nö sen a la kás hely re ál lí tá sa, új já épí té se), to váb bá a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség alap ján ka pott
tar tás díj, va la mint a kár ta la ní tás (ide ért ve a ki sa já tí tás
alap já ul szol gá ló köz ér de kû cél ra meg vá sá rolt in gat lan vé -
tel árát is), a kár pót lás és a kár té rí tés, ki vé ve a jö ve del met
pót ló kár té rí tést; az ál do zat se gí tõ szol gá lat tól szár ma zó, a
bûn cse lek mény ál do za ta ré szé re jut ta tott tá mo ga tás;”

„6.4. az az összeg, ame lyet
a) az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár a tag já nak

egyé ni szám lá ján a fe de ze ti alap ból tör té nõ be fek te té sek
ho za ma cí mén ír jóvá, ide ért ve az ér té ke lé si kü lön bö zet
figye lembevétele alap ján jó vá írt össze get is,

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a ma -
gán sze mélyt meg il le tõ kö ve te lés tõ ke ér ték-emel ke dé se cí -
mén ír jóvá;

6.5. az az összeg, ame lyet
a) az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tár
aa) nyug díj szol gál ta tás (ki egé szí tõ nyug díj) cí mén
vagy
ab) a ked vez mé nye zett ré szé re,
b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
ba) nyug díj szol gál ta tás cí mén
vagy
bb) a ked vez mé nye zett ré szé re,
c) a ma gán sze mély nek a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi

szám lá já ról a szám la ve ze tõ, kü lön tör vény sze rint nyug -
díj szol gál ta tás nak mi nõ sü lõ ki fi ze tés cí mén,

d) az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár (ide nem ért -
ve az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rat) tör vény ben
meg ha tá ro zott ki egé szí tõ egész ség biz to sí tá si szol gál ta tás,
il let ve tör vény ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ ön se gé lye zõ
szol gál ta tás cí mén,
fi zet (jut tat), az aa) és a ba) pont sze rin ti eset ben fel té ve,
hogy a szol gál ta tás ra jo go sult

1. tag sá gi jog vi szo nya (át lé pés ese tén a ko ráb bi tag sá gi 
jog vi szo nya) a tel je sí tés évét meg elõ zõ har ma dik adó év -
ben, vagy azt meg elõ zõ en ke let ke zett, vagy a já ra dék fo -
lyó sí tá sá nak elsõ há rom évé ben a já ra dék éves össze ge az
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elõ zõ évi összeg 15 szá za lé ká nál na gyobb mér ték ben nem
csök ken,

vagy
2. jo go sult sá ga rok kant tá nyil vá ní tá sa alap ján ke let ke -

zett;”

5. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 7.7. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egyéb in dok kal adó men tes:)
„7.7. a do nor nak fi ze tett díj, költ ség té rí tés, a szerv-, szö -

vet ado má nyo zás sal kap cso la tos jö ve de lem ki esés meg té rí té -
se, az egész ség ügyi in téz mény ál tal nyúj tott do nor ét kez te tés
(ide ért ve az ét ke zé si utal vány for má já ban biz to sí tott donor -
étkeztetést is) és a gyógy szer nek em be ren való ki pró bá lá sa,
il let ve a gyógy szer ré nyil vá ní tá si el já rás so rán azon ma gán -
sze mély ré szé re fi ze tett díj, akin a gyógy szert (a szert) ki pró -
bál ták; e ren del ke zés al kal ma zá sá ban do nor az, aki sa ját vért,
anya te jet, bõrt, szer vet, sej tet ad, vagy en ged át;”

6. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 8.14. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes:)
„8.14. a ki fi ze tõ ál tal
a) üz let po li ti kai (rek lám) cél lal ma gán sze mé lyek szé -

les kö ré ben nyil vá no san meg hir de tett kam pány ke re té ben,
a jut ta tás fel té te lé nek – ha az nem ve tél ke dõ, nem ver seny
és nem a sze ren cse já té kok szer ve zé sé rõl  szóló tör vény ha -
tá lya alá tar to zó sor so lás ered mé nye – meg fe le lõ ma gán -
sze mély szá má ra adott

aa) ár en ged mény,
ab) vissza té rí tés vagy áru, szol gál ta tás vá sár lá sá hoz

kap cso ló dó más ked vez mény, ide ért ve, ha az – meg je le né -
si for má já tól füg get le nül – áru ra vagy szol gál ta tás ra vált -
ha tó ér ték;

b) üz le ti for gal má nak nö ve lé se ér de ké ben va la mely
ter mék meg is mer te té se cél já ból adott áru min ta, az zal,
hogy áru min tá nak mi nõ sül a kép vi selt ter mék olyan jel -
lem zõ ki sebb ré sze vagy mennyi sé ge, amely ki zá ró lag a
kép vi selt ter mék be mu ta tá sá ra szol gál, és amely fi zi kai ál -
la po tá nál, va gyo ni ér té ké nél fog va tar tós hasz ná lat ra és
más cél el éré sé re nem al kal mas;”

7. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 8.17. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes:)
„8.17. a mun kál ta tó ál tal a mun ka vál la ló ré szé re (ide ért -

ve a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló tör vény elõ írásai sze -
rint a mun kál ta tó hoz ki ren delt mun ka vál la lót is) vagy ét -
ke zõ he lyi ven dég lá tás, mun ka he lyi ét kez te tés, köz ét kez -
te tés nyúj tá sa (biz to sí tá sa) ré vén jut ta tott be vé tel nek (ide -
ért ve a ki zá ró lag e szol gál ta tá sok igény be vé te lé re jo go sí tó 
utal ványt is) a havi 12 000 fo rin tot meg nem ha la dó ré sze,
vagy a ki zá ró lag fo gyasz tás ra kész étel vá sár lá sá ra jo go sí -
tó utal vány (ide ért ve az étel-, ital-au to ma tá ból tör té nõ vá -
sár lás ra jo go sí tó elekt ro ni kus adat hor do zót is) for má já ban
jut ta tott be vé tel nek a havi 6000 fo rin tot meg nem ha la dó
ré sze; e ren del ke zés al kal ma zá sá ban a mun ka vál la ló val
esik egy te kin tet alá a szak kép zõ is ko lai ta nu ló, kö te le zõ

szak mai gya kor la tá nak ide je alatt a hall ga tó, va la mint – ha
volt mun kál ta tó ja (an nak jog utód ja) nyújt ja ré szé re e szol -
gál ta tást – a nyug díj ban ré sze sü lõ ma gán sze mély is; a ma -
gán sze mély egy adott hó nap ban csak egy fé le (vagy a
12 000 fo rin tig, vagy az 6000 fo rin tig ter je dõ) ked vez -
ményt ve het igény be; a mun kál ta tó ál tal az e ren del ke zés -
ben meg ha tá ro zott mó don, a 69.  § (1) be kez dé sé nek
c)–e) pont já ban fog lalt fel té te lek sze rint jut ta tott be vé tel -
nek az adó men tes ter mé szet be ni jut ta tás ér ték ha tá rát meg -
ha la dó ré sze e tör vény al kal ma zá sá ban adó kö te les ter mé -
szet be ni jut ta tás nak mi nõ sül;”

8. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 8.30. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes:)

„8.30. az, ame lyet a mun kál ta tó, a bér ki fi ze tõ je a köz -
ok ta tás ban (vagy bár mely EGT-ál lam ban en nek meg fe le lõ 
ok ta tás ban) részt vevõ gyer mek, ta nu ló szá má ra a – rá te -
kin tet tel a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény, vagy bár -
mely EGT-ál lam ha son ló jog sza bá lya alap ján csa lá di pót -
lék ra, vagy ha son ló el lá tás ra jo go sult – szü lõ vagy a vele
kö zös ház tar tás ban élõ há zas társ út ján a tan év elsõ nap ját
meg elõ zõ és kö ve tõ 60 na pon be lül tan könyv, tan esz köz,
ru há zat (ide ért ve a mun kál ta tó, il let ve a bér ki fi ze tõ je ne -
vé re  szóló, az elõ zõ ek ben fel so rolt ja vak be szer zé sé rõl
 szóló szám la el len ér té ké nek az em lí tett idõ szak ban tör té nõ 
meg té rí té sét is) vagy ki zá ró lag az em lí tett ja vak vá sár lá sá -
ra jo go sí tó utal vány for má já ban éven te az adó év elsõ nap -
ján ér vé nyes havi mi ni mál bér 30 szá za lé ká ig ter je dõ ér ték -
ben jut tat (adó men tes is ko la kez dé si tá mo ga tás); a mun kál -
ta tó, a bér ki fi ze tõ je az adó men tes is ko la kez dé si tá mo ga -
tás össze gé rõl ma gán sze mé lyen ként – az adó azo no sí tó jel,
va la mint a ma gán sze mély út ján adó men tes is ko la kez dé si
tá mo ga tás ban ré sze sí tett gyer mek(ek), ta nu ló(k) adó azo -
no sí tó je lé nek (en nek hi á nyá ban ter mé sze tes azo no sí tó
ada ta i nak) fel tün te té sé vel – nyil ván tar tást ve zet, ame lyet
az adó utó la gos meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé sé ig
meg õriz; az is ko la kez dé si tá mo ga tás nak az adó men tes ség
ér ték ha tá rát meg ha la dó ré sze, va la mint a mun kál ta tó, a bér 
ki fi ze tõ je ál tal a szü lõ vel vagy há zas tár sá val fenn ál ló jog -
vi szo nyá ra te kin tet tel az em lí tett fel té te lek nek nem meg fe -
le lõ mó don vagy pénz ben a gyer mek nek jut ta tott tá mo ga -
tás a szü lõ, il let ve há zas tár sa mun ka vi szony ból szár ma zó
jö ve del mé nek mi nõ sül;”

9. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 8.35.
pont tal egé szül ki:

(A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes:)

„8.35. a he lyi és/vagy ki sebb sé gi ön kor mány zat, a tár sa -
dal mi szer ve zet, az ala pít vány, a köz ala pít vány, az egy ház
ál tal a la kos ság, a kö zös ség szé les kö rét érin tõ (nem zárt -
kö rû), azo nos rész vé te li fel té te lek kel szer ve zett kul tu rá lis,
ha gyo mány õr zõ, sport, sza bad idõs és más ha son ló kö zös -
sé gi ren dez vé nyen hely ben nyúj tott szol gál ta tás, he lyi fo -
gyasz tás ra jut ta tott étel, ital, va la mint – leg fel jebb a ren -
dez vény összes költ sé gé nek 10 szá za lé ká ig ter je dõ együt -
tes ér ték ben – részt ve võn ként azo nos ér té kû, aján dék.”
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2. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1. Az Szja tv. 11. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek
12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(I. Jel lem zõ en elõ for du ló költ sé gek)
„12. az üz let, a mû hely, a gaz da sá gi épü let, az iro da bér -

le ti díja, a fû tés, a vi lá gí tás és a tech no ló gi ai ener gia költ -
sé ge, a te le fon, rá dió te le fon, te le fax, cb-rá dió, te lex (ha a
la kás és a te lep hely mû sza ki lag nem el kü lö ní tett, ak kor a
te vé keny ség gel ará nyo san le het e ki adá so kat figye lembe
ven ni az adott költ ség re jel lem zõ mér ték egy sé gek – pél -
dául nap, m2, m3 – ala pul vé te lé vel), to váb bá az in ter net
hasz ná lat díja (ha a la kás és a te lep hely mû sza ki lag nem el -
kü lö ní tett, az in ter net hasz ná la ti dí já nak 50 szá za lé ka);”

2. Az Szja tv. 11. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek
2/b) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(II. Az ér ték csök ke né si le írás sza bá lyai)
„b) Ér ték csök ke né si le írást az üzem be he lye zés nap já tól 

a ki se lej te zés vagy el ide ge ní tés (ap por tá lás stb.) nap já ig
le het el szá mol ni. Ha az üzem be he lye zés vagy az el ide ge -
ní tés az adó év ben év köz ben va ló sul meg, ak kor az ér ték -
csök ke né si le írás össze gét napi idõ a rá nyo sí tás sal kell ki -
szá mol ni [ki vé ve, ha az ér ték csök ke nés el szá mo lá sa a cég -
au tó-adó meg fi ze té sé re te kin tet tel, il le tõ leg a g) vagy a
p) al pont alap ján tör té nik]. Az üzem be he lye zés nap ja az a
nap, ami kor az egyé ni vál lal ko zó a tár gyi esz közt, nem
anya gi ja va kat ren del te tés sze rû en hasz ná lat ba ve szi. Ezt a
na pot a tár gyi esz kö zök, a nem anya gi ja vak nyil ván tar tá -
sá ban, il le tõ leg a be ru há zá si költ ség nyil ván tar tás ban fel
kell tün tet ni. Az ül tet vény üzem be he lye zé sé nek nap ja az a 
nap, ami kor az ül tet vény ter mõ re for dul.”

3. Az Szja tv. 11. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek a
2/g) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(II. Az ér ték csök ke né si le írás sza bá lyai)
„g) A két száz ezer fo rint egye di be szer zé si, elõ ál lí tá si

ér té ket meg nem ha la dó, va la mint a 33 szá za lé kos nor ma
alá be so rolt tár gyi esz kö zök ese té ben vá laszt ha tó, hogy a
le írá si évek szá ma két adó év és a le írás mér té ke 50-50 szá -
za lék.”

4. Az Szja tv. 11. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek a
2/p) al pont já nak utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Az ér ték csök ke né si le írás ként így figye lembe vett
összeg nek 1 szá za lé ka, jár mû ese té ben 3 szá za lé ka az ál la -
mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá -
ban, ha a be ru há zás el sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lést
szol gál, az EK-szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról  szóló 1857/2006/EK ren de let ben fog lalt tá -
mo ga tás ként ve he tõ igény be, min den más eset ben az egyé -
ni vál lal ko zó vá lasz tá sa sze rint

pa) az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak vagy

pb) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak sze -
rin ti tá mo ga tás nak

mi nõ sül;”

3. számú melléklet

a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1. A Tao. 1. szá mú mel lék le te 4. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Nem szá mol ha tó el ér ték csök ke né si le írás azon esz -
köz re, amely re a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rint nem
szá mol ha tó el terv sze rin ti ér ték csök ke nés, vagy nem sza -
bad el szá mol ni terv sze rin ti ér ték csök ke nést. Nem kell
e ren del ke zést figye lembe ven ni a nul la vagy – a terv sze -
rin ti ér ték csök ke nés el szá mo lá sa kö vet kez té ben – a ma -
rad vány ér ték nek meg fe le lõ könyv sze rin ti ér té kû esz köz -
nél, va la mint ha az adó zó az esz köz re e tör vény kü lön ren -
del ke zé se alap ján ér vé nye sí ti a szám vi tel rõl  szóló tör vény
alap ján meg ál la pí tott ter ven fe lü li ér ték csök ke nést, to váb -
bá az épü let nél, épít mény nél. Ha a tár gyi esz köz höz te lek
is tar to zik, a te lek be ke rü lé si ér té két el kell kü lö ní te ni.”

2. A Tao. 1. szá mú mel lék le te 14. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14. Az adó év utol só nap ján kis- és kö zép vál lal ko zás -
nak mi nõ sü lõ adó zó a ko ráb ban még hasz ná lat ba nem vett, 
a mû sza ki gé pek, be ren de zé sek és a – sze mély gép ko csi ki -
vé te lé vel – a jár mû vek kö zött nyil ván tar tott tár gyi esz köz
üzem be he lye zé se adó évé ben a be ke rü lé si ér ték 100 szá za -
lé ká nak meg fe le lõ ér ték csök ke né si le írást ér vé nye sít het,
amennyi ben a tár gyi esz közt a te rü let fej lesz tés ked vez mé -
nye zett tér sé ge i nek jegy zé ké rõl  szóló kor mány ren de let
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû 48 kis tér ség va la me lyi ké ben he lye zi üzem be. A
tár gyi esz köz adó zás elõt ti ered mény csök ken té se ként
figye lembe vett be ke rü lé si ér té ké nek 1 szá za lé ka, jár mû
ese té ben 3 szá za lé ka az ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban, ha a be ru há zás el sõd le ges
me zõ gaz da sá gi ter me lést szol gál, az EK-Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tás ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló 1857/2006/EK
ren de let 4. cik ké ben fog lalt tá mo ga tás ként ve he tõ igény -
be, min den más eset ben az adó zó vá lasz tá sa sze rint

a) az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül, vagy

b) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak sze -
rin ti tá mo ga tás nak te kin ten dõ.”
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4. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

„1. számú melléklet
 a 2003. évi CXXVII. tör vényhez

Az al ko hol ter mé kek és a do hány gyárt má nyok vo nat ko -
zá sá ban a kép vi se let, il let ve a nem zet kö zi szer ve zet jö ve -
dé ki adó-vissza té rí té sé nél a 47/A.  § (7) be kez dé se sze rint
figye lembe ve en dõ mennyi ség:

Al ko hol ter mék 1500 li ter/év ége tett sze szes ital, az egyéb 
al ko hol ter mé kek te kin te té ben nincs
mennyi sé gi kor lá to zás

Do hány gyárt  mány 60 000 szál ci ga ret ta/év, az egyéb
do hány gyárt má nyok te kin te té ben nincs
mennyi sé gi kor lá to zás”

5. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

„2. számú melléklet
 a 2003. évi CXXVII. tör vényhez

Az üzem anya gok, az al ko hol ter mé kek és a do hány -
gyárt má nyok vo nat ko zá sá ban a kép vi se let tag ja, il let ve a
nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ je jö ve dé ki adó-vissza té rí -
té sé nél a 47/A.  § (9) be kez dé se sze rint figye lembe ve en dõ
mennyi sé ge:

Üzem anyag 2000 li ter/év

Al ko hol ter mék 150 li ter/év ége tett sze szes ital, az egyéb
al ko hol ter mé kek te kin te té ben nincs
mennyi sé gi kor lá to zás

Do hány gyárt mány 25 000 szál ci ga ret ta/év, az egyéb
do hány gyárt má nyok te kin te té ben nincs
mennyi sé gi kor lá to zás”

6. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1. A Htv. Mel lék le té nek 2.2 pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„2.2. A vil la mos ener gi á ról  szóló tör vény sze rin ti egye -
te mes szol gál ta tó, vil la mos ener gia-ke res ke dõ és vil la mos
ener gia el osz tó há ló za ti en ge dé lye se, to váb bá a földgáz -
ellátásról  szóló tör vény sze rin ti köz üze mi szol gál ta tó,
föld gáz ke res ke dõ és föld gá ze losz tói en ge dé lyes vég sõ fo -
gyasz tó ré szé re tör té nõ vil la mos ener gia, föld gáz ér té ke sí -
té se, il let ve vil la mos ener gia vagy föld gáz el osz tá sa ese -
tén – a mel lék let 1. és 2.1. pont já ban fog lal tak tól elté -
rõen – a he lyi ipar ûzé si adó alap ját [39.  § (1) bek.]:

a) egye te mes vagy köz üze mi szol gál ta tó, vil la mos -
ener gia- vagy föld gáz ke res ke dõ ese tén az ön kor mány zat
ille té kességi te rü le tén vég sõ fo gyasz tó ré szé re el adott vil -
la mos ener gia vagy föld gáz ér té ke sí té sé bõl szár ma zó
szám vi te li tör vény sze rin ti net tó ár be vé tel nek a vil la mos
ener gia vagy föld gáz vég sõ fo gyasz tók ré szé re tör té nõ ér -
té ke sí té sé bõl szár ma zó összes szám vi te li tör vény sze rin ti
net tó ár be vé tel ben kép vi selt ará nyá ban,

b) vil la mos ener gia el osz tó há ló za ti en ge dé lyes és föld -
gá ze losz tói en ge dé lyes ese tén az ön kor mány zat ille té -
kességi te rü le tén lévõ vég sõ fo gyasz tó szá má ra to váb bí tott 
vil la mos ener gia vagy föld gáz mennyi sé ge és az összes,
vég sõ fo gyasz tó nak to váb bí tott vil la mos ener gia vagy
föld gáz mennyi sé ge ará nyá ban
kell meg osz ta ni a szék hely, te lep hely sze rin ti ön kor mány -
za tok között.”

2. A Htv. Mel lék le te a kö vet ke zõ 6. pont tal egé szül ki:
„6. Az 1.1, 1.2, 2.1 pon tok sze rin ti meg osz tá si mód sze -

rek kö zül nem le het azt al kal maz ni, ame lyik a szék hely
vagy va la me lyik te lep hely sze rin ti te le pü lés ese tén nul la
fo rint te le pü lé si adó ala pot ered mé nyez ne.”
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7. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

„1. szá mú mel lék let  az 1990. évi C. tör vényhez

Az egyes ingatlanfajták forgalmi értékhatárai (ezer Ft/m2)

Budapest

In gat lan faj ta I. ke rü let II. ke rü let III. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 600–900 600–900 300–600

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 300–800 300–700 175–450

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

400–800 400–600 175–400

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

200–500 200–400 80–250

Te lek 60–350 30–200 20–185



Budapest

In gat lan faj ta IV. ke rü let V. ke rü let VI. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 200–400 400–700 250–500

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 175–350 350–700 250–500

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

150–300 400–700 200–500

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

80–200 200–400 80–250

Te lek 10–85 200–280 150–250

Budapest

In gat lan faj ta VII. ke rü let VIII. ke rü let IX. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 250–400 200–350 200–400

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 250–400 150–350 200–400

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

150–350 100–300 200–400

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

80–200 80–180 100–250

Te lek 85–200 50–200 25–200

Budapest

In gat lan faj ta X. ke rü let XI. ke rü let XII. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 200–300 300–500 600–800

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 150–300 175–450 300–700

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

150–300 200–400 300–600

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

50–200 100–300 200–400

Te lek 10–100 15–150 20–200

Budapest

In gat lan faj ta XIII. ke rü let XIV. ke rü let XV. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 250–500 250–500 200–350

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 200–500 200–350 150–300

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

200–500 150–350 150–250

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

100–200 100–200 50–200

Te lek 10–150 15–170 15–75
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Budapest

In gat lan faj ta XVI. ke rü let XVII. ke rü let XVIII. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 250–375 210–300 200–275

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 200–300 150–300 150–250

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

150–300 150–250 200–300

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

100–200 80–180 80–250

Te lek 10–80 10–65 10–60

Budapest

In gat lan faj ta XIX. ke rü let XX. ke rü let XXI. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 200–300 200–300 200–280

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 150–300 150–300 150–250

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

150–250 120–200 120–200

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

100–200 100–200 100–200

Te lek 15–80 15–80 20–100

Budapest

In gat lan faj ta XXII. ke rü let XXIII. ke rü let

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 200–400 200–300

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 175–300 175–300

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

150–250 150–250

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely, me zõ gaz da sá gi
épü let, ga rázs stb.)

100–200 100–200

Te lek 10–60 10–80

Budapest

In gat lan faj ta Bu da pest egész te rü le tén

Üdü lõ 100–700
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Baranya megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 125–350 80–200 50–200

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 125–350 60–200 50–200

Üdü lõ 125–350 80–200 50–200

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

100–350 80–200 50–200

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

50–200 30–100 10–80

Te lek 10–100 10–100 1–15

Bács-Kiskun megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 150–250 80–220 40–200

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 150–230 80–200 40–150

Üdü lõ 150–230 80–220 40–200

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

150–350 70–250 50–200

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

50–200 30–200 15–100

Te lek 8–70 6–40 3–30

Békés megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 110–200 35–200 25–110

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 110–200 35–220 25–100

Üdü lõ 110–200 35–250 30–150

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

120–220 35–270 25–170

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

40–150 20–150 10–60

Te lek 8–40 5–25 2–20

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 100–300 40–200 25–120

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 100–250 40–180 20–100

Üdü lõ 100–300 40–100 20–120

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

50–300 40–200 15–90

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

20–150 20–150 10–40

Te lek 7–50 4–25 2–15
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Csongrád megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 125–300 80–200 40–160

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 125–300 80–200 40–160

Üdü lõ 50–200 40–100 25–70

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

100–300 50–200 25–100

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

30–150 20–120 10–80

Te lek 8–50 5–30 2–20

Fejér megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 125–350 80–250 40–220

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 125–330 80–220 40–180

Üdü lõ 100–150 80–250 40–250

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

80–330 40–220 30–200

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

30–200 25–150 15–100

Te lek 8–100 5–50 4–30

Gyõr-Moson-Sopron megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 150–350 80–225 50–200

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 140–300 80–200 50–150

Üdü lõ 140–300 80–200 40–100

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

100–350 80–220 50–200

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

40–200 25–150 15–100

Te lek 10–150 8–30 5–25

Hajdú-Bihar megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 100–300 80–300 25–150

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 100–350 60–300 25–150

Üdü lõ 100–300 60–300 25–150

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

150–350 35–300 15–150

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

40–200 20–120 10–50

Te lek 10–100 5–50 2–15
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Heves megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 125–300 60–250 25–230

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 120–300 50–250 30–180

Üdü lõ 125–300 40–300 30–280

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

125–400 50–300 20–250

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

45–200 20–180 10–80

Te lek 10–100 5–50 2–40

Jász-Nagykun-Szolnok megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 100–220 60–160 30–150

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 100–250 80–160 30–150

Üdü lõ 50–200 50–160 50–150

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

125–300 50–180 50–150

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

40–150 20–100 10–80

Te lek 10–100 5–40 2–30

Komárom-Esztergom megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 100–220 100–260 25–200

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 100–250 100–230 25–200

Üdü lõ 100–220 100–230 25–200

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

110–250 35–300 15–150

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

25–150 20–200 10–80

Te lek 8–50 5–80 2–20

Nógrád megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 100–200 80–180 25–150

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 100–200 80–180 30–120

Üdü lõ 50–100 30–150 20–150

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

80–200 40–200 20–100

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

25–115 15–80 10–40

Te lek 8–30 5–30 2–15
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Pest megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 150–300 80–180 25–150

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 150–300 80–180 30–120

Üdü lõ 150–300 30–150 20–150

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

100–300 40–200 20–100

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

40–140 15–80 10–40

Te lek 15–70 5–30 2–15

Somogy megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 115–200 80–350 30–350

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 120–200 80–350 30–350

Üdü lõ 115–200 80–350 20–350

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

120–220 80–380 30–380

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

30–100 20–180 15–150

Te lek 10–60 5–60 2–60

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 110–250 50–200 20–100

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 110–220 50–180 20–100

Üdü lõ 110–220 40–140 10–100

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

100–220 35–220 20–100

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

30–115 15–100 10–80

Te lek 8–50 5–30 2–15

Tolna megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 120–200 80–200 25–150

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 120–200 90–180 25–150

Üdü lõ 120–200 80–210 60–200

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

100–250 90–250 50–150

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

40–120 40–120 15–80

Te lek 10–40 5–40 2–15
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Vas megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 150–225 100–230 40–220

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 135–200 100–210 30–200

Üdü lõ 120–220 50–210 30–200

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

120–400 100–400 30–200

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

40–200 40–150 15–120

Te lek 10–50 10–50 2–30

Veszprém megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 120–280 60–350 40–350

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 120–260 80–350 40–350

Üdü lõ 120–280 50–450 50–450

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

60–300 40–350 30–350

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

40–150 15–120 10–120

Te lek 10–60 10–60 2–60

Zala megye

In gat lan faj ta Me gyei jogú vá ros Vá ros Köz ség

La kás egy la ká sos la kó épü let ben 110–225 90–300 40–280

La kás több la ká sos la kó- vagy egyéb épü let ben 100–200 90–300 40–280

Üdü lõ 110–225 90–300 40–280

Ke res ke del mi egy ség (ke res ke del mi üz let he lyi ség, iro da,
szál ló épü le tek)

80–350 90–350 40–300

Egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló épü let (mû hely,
me zõ gaz da sá gi épü let, ga rázs stb.)

30–160 15–160 10–160

Te lek 10–40 10–60 2–60
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8. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

,,2. szá mú mel lék let az 1990. évi C. tör vényhez

A 22/A.  § (8) be kez dé sé ben meg je lölt, az in gat lan ér té ke lé sé nél figye lembe ve en dõ kor rek ci ós té nye zõk:

1. Va la mennyi épü let nél figye lembe
   ve en dõ kor rek ci ós té nye zõk

1.1. Az épü let kora:

– 10 év alat ti: 1,15

– 10–30 év kö zöt ti: 1,00

– 31–80 év kö zöt ti: 0,95

– 80 év fö löt ti: 0,85

1.2. Az épü let tel jes fel újí tá sa az
adó évet meg elõ zõ:

– 10 éven be lül tör tént: 1,10

– 20 éven be lül tör tént: 1,05

1.3. Az épü let füg gõ le ges te her hor dó fa la za ta,
il let ve az al kal ma zott épí té si tech no ló gia:

– tég la, kõ fa la za tú, il let ve mo no lit be ton,
vas be ton szer ke ze tû épület: 1,00

– ház gyá ri pa nel szer ke ze tû épü let, egyéb nem
ha gyo má nyos épí tõ anyag ból ké szült, il let ve
könnyû szer ke ze tû épület: 0,90

– fa, vá lyog, vert falú és egyéb ha gyo má nyos
épí tõ anyag ból épült épü let: 0,85

1.4. Az épü let hez tar to zó te lek köz mû ve sí tett sé ge:

– tel je sen köz mû ve sí tett: 1,00

– rész le ge sen köz mû ve sí tett: 0,95

– hi á nyos köz mû ve sí tett sé gû: 0,85

– köz mû ve sí tet len: 0,80

1.5. Az épü let hez tar to zó te lek ha tá ra elõt ti út:

– bár mely te lek ha tár elõtt szi lárd bur ko la tú 1,00

– va la mennyi te lek ha tár elõt ti út föld út 0,90

2. A la ká sok nál, üdü lõk nél figye lembe ve en dõ 
   korrek ci ós té nye zõk

2.1. A la kás, üdü lõ kom fort fo ko za ta a la ká sok és
he lyi sé gek bér le té re, va la mint
el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes
sza bá lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII.
tör vény alap ján (üdü lõ ese té ben a zá ró jel ben
kö zölt ér té ket kell figye lembe ven ni.):

– dup la kom for tos (egye di köz pon ti vagy eta ge
fû tés sel)                1,10 (1,20)

– dup la kom for tos (köz pon ti fû tés sel vagy
táv fû tés sel és egye di
hõ mennyi ség-sza bá lyo zó val), össz kom for tos
(egye di köz pon ti vagy etage fûtéssel):      1,05 (1,10)

– össz kom for tos (köz pon ti fû tés sel és táv fû tés sel
egye di hõ mennyi ség-sza bá lyo zás le he tõ sé ge
nél kül) és a komfortos:                              1,00 (1,05)

– fél kom for tos:                                              0,90 (1,00)

– kom fort nél kü li:                                         0,80 (0,90)
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2.2. A la kás ban (üdü lõ ben) lévõ la kó szo bák
(fél szo bát is be le ért ve) szá ma:

– 3-nál több: 1,05

– 3: 1,00

– 3-nál ke ve sebb: 0,95

2.3. A la kás hoz (üdü lõ höz) tar to zó
gép jár mû tá ro ló(k) alap te rü le te:

– 16 m2-t meg ha lad ja 1,10

– 16 m2-t nem ha lad ja meg 1,05

2.4. A la kás ban vagy a la kás hoz tar to zó tel ken
20 m3-t meg ha la dó ûr tar tal mú úszó me den ce
ûr tar tal ma:

– 40 m3-nél na gyobb 1,10

– 20 m3-nél na gyobb, de nem ha lad ja meg a 
40 m3 -t 1,05

2.5. Több la ká sos la kó épü let ben vagy egyéb
épü let ben levõ la ká sok la kó szo bá i nak
(fél szo bát is be le ért ve) tá jo lá sa (üdü lõ nél nem 
ve he tõ figye lembe):

– a la kás egyik la kó szo bá já nak ab la ka sem nyí lik
épü let tel, épü let szer ke ze ti ele mek kel kör be zárt
ud var ra vagy északi irányba: 1,05

– min den egyéb meg ol dás: 1,00

– a la kás la kó szo bá i nak leg alább fe lé ben az
ab la kok épü let tel, épü let szer ke ze ti ele mek kel
kör be zárt ud var ra vagy észa ki irányba nyílnak: 0,95

2.6. Több szin tes és több la ká sos la kó épü let ben
vagy egyéb épü let ben levõ la ká sok
meg kö ze lít he tõ sé ge (üdü lõ nél nem ve he tõ
figye lembe):

– a la kás az épü let má so dik vagy en nél ma ga sabb
eme le tén he lyez ke dik el és az épü let fel vo nó val
rendelkezik: 1,05

– min den más eset ben: 1,00

– a la kás az épü let má so dik vagy en nél ma ga sabb
eme le tén he lyez ke dik el és fel vo nó val nem
ren del ke zik az épület: 0,95

– a la kás az alag sor ban he lyez ke dik el: 0,75

3. A ke res ke del mi egy ség nél figye lembe ve en dõ
   kor rek ci ós té nye zõk

3.1. Az épü let fû té si, lég tech ni kai be ren de zés sel
 való el lá tott sá ga:

– lég kon di ci o nált 1,1

– köz pon tos fû té si mód dal ren del ke zik 1,0

– egye di fû té sû 0,9

4. A szál lás épü let nél figye lembe ve en dõ kor rek ci ós
  té nye zõk:

4.1. A szál lás épü let für dõ szo bá val  való
el lá tott sá ga:

Ha a ven dég szo bák

– több, mint két har ma da für dõ szo bá val el lá tott: 1,10

– leg fel jebb két har ma da el lá tott für dõ szo bá val: 1,00
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– leg fel jebb ne gye de el lá tott für dõ szo bá val: 0,80

– a ne gye de sem el lá tott für dõ szo bá val: 0,75

4.2. A szál lás épü let fû té si, lég tech ni kai
be ren de zés sel  való el lá tott sá ga:

– lég kon di ci o nált 1,1

– köz pon tos fû té si mód dal ren del ke zik 1,0

– egye di fû té sû 0,9

5. A tel kek nél figye lembe ve en dõ kor rek ci ós
   té nye zõk:

5.1. A köz mû ve sí tett ség

– tel je sen köz mû ve sí tett: 1,00

– rész le ge sen köz mû ve sí tett: 0,95

– hi á nyos köz mû ve sí tett sé gû: 0,85

– köz mû ve sí tet len: 0,80

5.2. A te lek ha tár elõt ti út

– bár mely te lek ha tá ra elõtt szi lárd bur ko la tú: 1,00

– va la mennyi te lek ha tár elõt ti út föld út: 0,90
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6. A kor rek ci ós té nye zõk ér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán 
az aláb bi ak ra kell fi gye lem mel len ni:

6.1.
Az 1.1. pont ban sze rep lõ kor rek ci ós té nye zõ ér té ké nek

ki vá lasz tá sá hoz az épü let ko rát az épü let hasz ná lat ba vé te li
en ge dé lyé nek ki adá sát, en nek hi á nyá ban a tény le ges hasz -
ná lat ba vé telt kö ve tõ év elsõ nap já tól az adó év elsõ nap já ig
el telt évek szá ma alap ján kell meg ha tá roz ni. Az épü let ben
utóbb ki ala kí tott la kás ese té ben az épü let kora az irány adó.

6.2.
Az 1.2. pont ban em lí tett tel jes fel újí tás alatt: az épü let

egé szén,  il let ve több fõ szer ke ze tén vég zett olyan ál ta lá nos
ja ví tás, amely tel je sen vagy meg kö ze lí tõ leg vissza ál lít ja az
épü let ere de ti mû sza ki ál la po tát, ille tõ leg nö ve li az épü let
ere de ti hasz nál ha tó sá gát.

6.3.
Ha az ér té kelt épü let hez a fa la za ta alap ján az 1.3. pont -

ban sze rep lõ kor rek ci ós té nye zõ ér té kei kö zül több is ren -
del he tõ, ak kor az ala cso nyabb ér té ket kell al kal maz ni.

6.4.
a) Tel je sen köz mû ve sí tett a te lek, ha:
aa) a köz üze mi ener gia szol gál ta tás (vil la mos ener gia

szol gál ta tás és köz üze mi ve ze té kes gáz ener gia vagy táv hõ -
szol gál ta tás),

ab) a köz üze mi ivó víz szol gál ta tás,
ac) a köz üze mi szenny víz el ve ze tés, to váb bá
ad) a köz te rü le ti nyílt vagy zárt rend sze rû csa pa dék -

víz-el ve ze tés
igény be vé te le biz to sí tott.

b) Rész le ge sen köz mû ve sí tett a te lek, ha
ba) a köz üze mi ener gia szol gál ta tás (vil la mos ener gia

szol gál ta tás és köz üze mi ve ze té kes gáz ener gia vagy táv hõ -
szol gál ta tás),

bb) a köz üze mi ivó víz szol gál ta tás,
bc) az egye di köz mû vel tör té nõ szenny víz el ve ze tés és

tisz tí tás, to váb bá
bd) a köz te rü le ti nyílt rend sze rû csa pa dék víz-el ve ze tés

igény be vé te le biz to sí tott.
c) Hi á nyos köz mû ve sí tett sé gû a te lek, ha a b) pont ban

fog lalt fel té te lek va la me lyi ke nem tel je sül.
d) Köz mû ve sí tet len a te lek, ha a b) pont ban fog lalt fel -

té te lek egyi ke sem tel je sül.

6.5.
A 2.1. pont ban em lí tett dup la kom for tos la kás az az össz -

kom for tos la kás, mely ben leg alább két für dõ szo ba van.

6.6.
A 2.5. pont ban meg ha tá ro zott kor rek ci ós té nye zõ figye -

lembevételénél észa ki irány alatt a föld raj zi észa ki irány tól
leg fel jebb 45°-kal  való el té rést is ér te ni kell.”

9. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1. Az Itv. Mel lék le te XV. címe 3., 5. és 6. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„3. Ha az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás hasz ná lat ba vé te li
en ge dély re irá nyul, a ké rel men – ön ál ló ren del te té si egy sé -
gen ként – 10 000 fo rint il le té ket, azok ban az ese tek ben pe -
dig, ahol – kü lön jog sza bály ér tel mé ben – a hasz ná lat ba vé -
telt csu pán be kell je len te ni az épí tés ügyi ha tó ság hoz,
5000 fo rint il le té ket kell a be je len té sen le ró ni.”

„5. Az 1–4. pont alá nem esõ el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá -
gi el já rá sért (pl.: bár mely épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ér -
vé nyé nek meg hossza bí tá sa), to váb bá az épí tés ren dé sze ti
ha tó sá gi in téz ke dés ké ré sé ért 10 000 fo rint, az épí tés ügyi



ha tó sá gi el já rás ban ho zott ha tá ro zat el len igény be ve he tõ
fel leb be zé sért 30 000 fo rint il le té ket kell fi zet ni.”

„6. Az 1. c) pont ban fog lalt épí té si te vé keny ség gel egy
épí tés ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat ban en ge dé lye zett és az or -
szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl
 szóló jog sza bály sze rint az élet vi tel hez szük sé ges anya gok 
és tár gyak tá ro lá sá ra szol gá ló épít mé nyek épí té sé nek, bõ -
ví té sé nek, át ala kí tá sá nak, fel újí tá sá nak, hely re ál lí tá sá nak,
el moz dí tá sá nak, épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé sé re irá -
nyu ló el já rá sért – a gép jár mû tá ro ló (ga rázs) ki vé te lé -
vel – az 1. c) pont ban meg ha tá ro zot ton túl me nõ en il le té ket 
nem kell fi zet ni.”

2. Az Itv. Mel lék le te XXI. címe a kö vet ke zõ 4. pont tal
egé szül ki:

„4. Az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény 36/A.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott együt tes adó iga zo lás il le -
ték men tes. Az ilyen iga zo lás más el já rás ban nem hasz nál -
ha tó fel.”

10. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1., Az Art. 1. szá mú mel lék let I./A/1. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az adó zó nak a be val lás ada ta it – a 31.  § (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott be val lást, a ma gán sze mély nek a jö -
ve de lem adó já ról, a kü lön adó já ról, az egy sze rû sí tett köz te -
her vi se lé si hoz zá já ru lá sá ról, az egész ség ügyi hoz zá já ru lá -
sá ról és a já ru lé ká ról be nyúj tott adó be val lá sát ki vé -
ve – 1000 fo rint ra ke re kít ve, 1000 fo rint ban kell fel tün tet -
ni. A 31.  § (2) be kez dé se sze rin ti be val lás ada ta it az adó ne -
men ként meg ha tá ro zott össze sí tett so rok ban 1000 fo rint ra
ke re kít ve, 1000 fo rint ban kell fel tün tet ni. A ke re kí tés bõl
szár ma zó kü lön bö ze tet az adó zó csak az adó éven be lül, a
kö vet ke zõ adó meg ál la pí tá si idõ szak ugyan azon adó vagy
költ ség ve té si tá mo ga tás össze gé nél a ke re kí tést megelõ -
zõen kor rek ci ós té tel ként ve szi figye lembe. Ha a meg ál la -
pí tott adó, költ ség ve té si tá mo ga tás össze ge az 1000 fo rin -
tot nem éri el, ak kor az adó zó az év ele jé tõl vagy az elõ zõ
meg ál la pí tá si idõ szak tól szá mí tott hal mo zott össze get a
kö vet ke zõ be val lá sá ban an nak a meg ál la pí tá si idõ szak nak
a kö te le zett sé ge ként tün te ti fel, amely ben az 1000 fo rin tot
el ér te. A ma gán sze mély nek a jö ve de lem adó já ról, a kü lön -
adó já ról, az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lá sá -
ról, az egész ség ügyi hoz zá já ru lá sá ról és a já ru lé ká ról be -
nyúj tott adó be val lá sá ban az ada to kat fo rint ban kell fel tün -
tet nie.”

2. Az Art. 1. szá mú mel lék let I./B/2. pont já nak d) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) a tár sa sá gi adó ról, az osz ta lék adó ról az adó évet kö -
ve tõ év má jus 31-éig kell be val lást ten nie, és az adó év rõl
ké szült éves be szá mo ló ját az adó ha tó ság hoz be nyúj ta nia.”

11. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1. Az Art. 2. szá mú mel lék let I./Ál ta lá nos ren del ke zé -
sek/3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Az ál la mi adó ha tó ság nál nyil ván tar tott adót – a ma -
gán sze mély ál tal fi ze tett jö ve de lem adót, kü lön adót, egy -
sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lást, egész ség ügyi
hoz zá já ru lást, já ru lé kot va la mint a ma gán sze mélyt ter he lõ
va gyon szer zé si il le té ket ki vé ve –, a költ ség ve té si tá mo ga -
tást 1000 fo rint ra ke re kít ve kell meg fi zet ni. A ma gán sze -
mély a 100 fo rin tot el nem érõ jö ve de lem adó ját, kü lön adó -
ját, egész ség ügyi hoz zá já ru lá sát va la mint va gyon szer zé si
il le té két nem fi ze ti meg, és az adó ha tó ság a 100 fo rin tot el
nem érõ adó-vissza té rí tést nem utal ja ki és nem tart ja nyil -
ván.”

2. Az Art. 2. szá mú mel lék let I/Ha tár idõk/3./A/b) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) Az adó zó nak az 1. szá mú mel lék let I/B/2./c) pont ja
sze rint be val lott tár sa sá gi adó elõ leg-ki egé szí tést a tárgy év
utol só hó nap já nak 20. nap já ig kell meg fi zet nie.”

3. Az Art. 2. szá mú mel lék let IV. pont alat ti al cím he -
lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„A jö ve dé ki adó val kap cso lat ban a vám ha tó ság hoz tel -
je sí ten dõ be fi ze té sek”

4. Az Art. 2. szá mú mel lék let IV. pont ja a kö vet ke zõ al -
cím mel és ren del ke zés sel egé szül ki:

„Ál ta lá nos ren del ke zé sek:
A vám ha tó ság hoz tel je sí ten dõ 1000 fo rin tot el nem érõ

adó kö te le zett sé get az adó zó nak nem kell meg fi zet nie, és a
vám ha tó ság az 1000 fo rin tot el nem érõ adó-vissza té rí tést
nem utal ja ki, és nem tart ja nyil ván.”

12. számú melléklet
a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1. Az Art. 3. szá mú mel lék le té nek C/1. pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az in gat lan ügyi ha tó ság az in gat lan-nyil ván tar tá si
be jegy zé si ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül – az
e tör vény 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, ki -
töl tött nyom tat ványt mel lé kel ve – ada tot szol gál tat az ál la -
mi adó ha tó ság hoz az il le ték ki sza bás hoz szük sé ges bir to -
ká ban lévõ ada tok ról, va la mint in gat lan ér té ke sí tés ese tén
az in gat lan ér té ke sí tõ jé rõl és az in gat lan szer zõ dés sze rin ti
ér té ké rõl, to váb bá ter mõ föld át ru há zá sa ese tén a ter mõ -
föld-ér té ke sí tés té nyé rõl, az in gat lan hoz kap cso ló dó va -
gyo ni ér té kû jog ról el len ér ték fe jé ben  való le mon dás,
ilyen jog vissz ter hes ala pí tá sa, át ru há zá sa (át en ge dé se),
meg szün te té se ese tén az át ru há zó (át en ge dõ), e jo got ala -
pí tó, il let ve meg szün te tõ ma gán sze mély rõl és e jog szer zõ -
dés sze rin ti ér té ké rõl. Az in gat lan ügyi ha tó ság az adó zó
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sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó meg ke re sés re tá jé koz tat ja az
adó ha tó sá got az adó zó tu laj do nát ké pe zõ – nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ – va la mennyi in gat lan ada tá ról.”

2. Az Art. 3. szá mú mel lék le té nek D) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„D) A hi tel in té zet és a be fek te té si szol gál ta tó adat szol -
gál ta tá sa

D/I. A hi tel in té zet adat szol gál ta tá sa
1. A hi tel in té zet ada tot szol gál tat a la kó te lek és la kás

vá sár lá sa, épí té se, bõ ví té se cél já ra el he lye zett, el kü -
lö ní tet ten ke zelt meg ta ka rí tás után járó, az adó ked -
vez mény igény be vé te lé hez az adó zó nak ki adott iga -
zo lás ról.

2. Ada tot szol gál tat a hi tel in té zet e meg ta ka rí tás ki fi -
ze té sé rõl, e meg ta ka rí tás ked vez mé nye zett jé rõl és
an nak a meg ta ka rí tó nak a sze mé lyé rõl, aki nek az
iga zo lást konk ré tan ki ad ta. Egy ide jû leg köz li az
adó men te sen ki fi ze tett ka mat össze gét is.

3. Nem kell ada tot szol gál tat ni e meg ta ka rí tás ka ma tá -
ról ab ban az eset ben, ha a ked vez mé nye zett nyi lat -
ko zott a meg ta ka rí tás el té rõ célú fel hasz ná lá sá ról és
az adót a ka mat után le von ták.

4. Az 1. pont sze rin ti adat szol gál ta tást az adó évet kö -
ve tõ ja nu ár 31-éig elekt ro ni kus úton vagy gépi adat -
hor do zón, a 2. pont sze rin ti adat szol gál ta tást a ki fi -
ze tés kor az adó zó, il let ve a ked vez mé nye zett ille té -
kes ál la mi adó ha tó sá gá hoz kell tel je sí te ni.

5. A pénz for gal mi bank szám lát ve ze tõ hi tel in té zet – a
cég jegy zék be be je len tett pénz for gal mi szám lá ra vo -
nat ko zó ada tok ki vé te lé vel – a bank szám la meg nyi -
tá sát és meg szün te té sét an nak idõ pont ját kö ve tõ hó
15. nap já ig a pénz for gal mi jel zõ szám fel tün te té sé -
vel köz li az ál la mi adó ha tó ság gal.

D/II. A be fek te té si szol gál ta tó adat szol gál ta tá sa
A be fek te té si szol gál ta tó az adó évet kö ve tõ ja nu ár

31-éig elekt ro ni kus úton ada tot szol gál tat az ál la mi adó ha -
tó ság hoz az olyan ügy let ben részt vevõ sze mé lyek (fe -
lek) – ha egyi kük, vagy mind egyi kük ma gán sze -
mély – azo no sí tó ada ta i ról, adó azo no sí tó je lé rõl/adó szá -
má ról, amely ügy let ben az egyik fél tu laj do ná ban lévõ ér -
ték pa pír (ér ték pa pír-le té ti) szám lá ról má sik fél tu laj do ná -
ban lévõ ér ték pa pír (ér ték pa pír-le té ti) szám lá ra ér ték pa pír
át he lye zé sé re ka pott meg bí zást tel je sí tett. Az adat szol gál -
ta tás tar tal maz za to váb bá az át he lye zett ér ték pa pír faj tá ját, 
név ér té két, va la mint – ha a meg bí zást adó fél iga zol ja,
vagy ar ról nyi lat ko zik – az ér ték pa pír át ru há zá sa el le né ben 
meg szer zett be vé telt.”

3. Az Art. 3. szá mú mel lék le té nek F) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„F) A nyug dí jat, re ha bi li tá ci ós já ra dé kot fo lyó sí tó szerv 
adat szol gál ta tá sa

A nyug dí jat, re ha bi li tá ci ós já ra dé kot fo lyó sí tó szerv
elekt ro ni kus úton az ál la mi adó ha tó ság hoz az adó évet kö -
ve tõ ja nu ár 31-éig ada tot szol gál tat azon sze mé lyek azo -

no sí tó ada ta i ról, adó azo no sí tó je lé rõl, a ré szük re ki fi ze tett
nyug el lá tás, re ha bi li tá ci ós já ra dék adó évi össze gé rõl, akik
az adó év fo lya mán nyug el lá tás vagy re ha bi li tá ci ós já ra dék 
fo lyó sí tá sa mel lett ke re sõ te vé keny sé get foly tat tak.”

4. Az Art. 3. szá mú mel lék le té nek G) pont ja a kö vet ke -
zõ új 4. al pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi 4. és
5. al pon tok szá mo zá sa 5. és 6. al pont ra vál to zik:

„4. Az elsõ fo kon el já ró köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság
ál tal a jár mû tu laj don jo gá nak be jegy zé sé re, an nak vál to zá -
sá ra irá nyu ló el já rás so rán a köz le ke dé si igaz ga tá si ügy -
me ne tet tá mo ga tó in for ma ti kai rend szer ben rög zí tett, az
ügy fél ál tal be mu ta tott, a gép jár mû és pót ko csi va gyon -
szer zé si il le té ké nek meg fi ze té sét iga zo ló kész pénz-át uta -
lá si meg bí zás azo no sí tó szá mát, gyár tó já nak kód ját, va la -
mint a be fi ze tett il le ték össze gét a köz úti köz le ke dé si nyil -
ván tar tást ve ze tõ szerv út ján, to váb bá a köz úti köz le ke dé si 
nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a köz úti köz le ke dé si nyil ván -
tar tás ról  szóló 1999. évi LXXXIV. tör vény 9.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben sze rep lõ ada tok kö zül a gép jár mû és pót -
ko csi va gyon szer zé si il le té ke tel je sí té sé nek el len õr zé sé -
hez szük sé ges ada to kat (a jár mû faj tá ját, gyárt má nyát, tí -
pu sát, ka te gó ri á ját, for gal mi rend szá mát, hen ger ûr tar tal -
mát, kam ra tér fo ga tát, tel je sít mé nyét, össz tö me gét, a jár -
mû tu laj do nos azo no sí tó ada ta it, lak cí mét, szék he lyét)
elekt ro ni kus úton to váb bít ja az ál la mi adó ha tó ság nak.”

13. számú melléklet

a 2007. évi CXXVI. tör vényhez

1. Az Art. 6. szá mú mel lék let 1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az ál la mi adó ha tó ság hoz tel je sí ten dõ be val lá si kö -
te le zett sé gek

Az adó zó az adó be val lá si kö te le zett sé gét a tár sa sá gi
adó ról, az osz ta lék adó ról az adó év utol só nap ját kö ve tõ
150. na pig tel je sí ti, és ez zel egy ide jû leg az adó év rõl ké -
szült éves be szá mo ló ját elekt ro ni ku san az adó ha tó ság hoz
be nyújt ja.”

2. Az Art. 6. szá mú mel lék let 2. pont já nak b) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló tör -
vény sze rin ti elõ leg-ki egé szí tés re kö te le zett adó zó a tár sa -
sá gi adó elõ le gét a vár ha tó éves fi ze ten dõ adó össze gé re az 
adó év re már be val lott adó elõ le gek kü lön bö ze té rõl az adó -
év utol só hó nap já nak 20. nap já ig nyújt ja be be val lá sát és
ez zel egy ide jû leg tesz ele get fi ze té si kö te le zett sé gé nek.
Az elõ leg-ki egé szí tés re kö te le zett adó zó az adó év utol só
havi, ne gyed évi elõ le gét az elõ leg-ki egé szí tés sel egy ide -
jû leg tel je sí ti.”
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2007. évi CXXVII.
tör vény

az általános forgalmi adóról*

Az Or szág gyû lés
– fi gye lem mel az ál lam ház tar tás fel ada ta i nak el lá tá sá -

hoz szük sé ges ál lan dó, nem kon junk tú ra ér zé keny és ér ték -
álló be vé tel biz to sí tá sá ra,

– fi gye lem mel az áru ter me lõ pi ac gaz da ság igé nye it ki -
elé gí tõ ver seny sem le ges adó rend szer mû köd te té sé nek kö -
ve tel mé nye i re,

– fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Euró pai
Uni ó ban tag ál lam ként való rész vé te lé re, kü lö nös te kin tet -
tel az eb bõl fa ka dó, az ál ta lá nos for gal mi adó zás te rü le tén
je lent ke zõ jog har mo ni zá ci ós kö te le zett sé gek re, valamint

– te kin tet be véve az ál ta lá nos for gal mi adó zás 1988-as
be ve ze té se óta szer zett ta pasz ta la to kat is,
az ál ta lá nos for gal mi adó zás sza bá lya i ról a kö vet ke zõ tör -
vényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

Bevezetõ rendelkezés

1.  § Az e tör vény alap ján meg fi ze tett ál ta lá nos for gal mi
adó (a továb biak ban: adó) az ál lam ház tar tás köz pon ti kor -
mány za ta költ ség ve té sé nek be vé te le.

Alkalmazási hatály

2.  § E tör vény alap ján adót kell fi zet ni:
a) adó alany ál tal – ilyen mi nõ sé gé ben – bel föl dön és

ellen ér ték fe jé ben tel je sí tett ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta -
tás nyúj tá sa,

b) ter mék nek az Euró pai Kö zös sé gen (a továb biak ban:
Kö zös ség) be lü li egyes, bel föl dön és ellen ér ték fe jé ben
tel je sí tett be szer zé se és

c) ter mék im port ja
után.

3.  § E tör vény ren del ke zé se it
a) az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló tör vény

(a továb biak ban: Eva.) ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek re,
szer ve ze tek re, valamint

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek kü lö nös
sza bá lya i ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Jöt.) ha tá lya
alá tar to zó, adó jeggyel el lá tott do hány gyárt má nyok ra
ab ban az eset ben kell al kal maz ni, ha ar ról az a) pont ban
em lí tett eset ben az Eva., a b) pont ban em lí tett eset ben pe -
dig a Jöt. ki fe je zet ten ren del ke zik.

4.  § (1) Bel föld alatt a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le -
te ér ten dõ.

(2) Kö zös ség és tag ál la mai, valamint azok te rü le te alatt
az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak ér ten dõk.

(3) Har ma dik ál lam és annak te rü le te alatt az ér ten dõ,
amely nem tar to zik a (2) be kez dés ha tá lya alá.

Adóalany

5.  § (1) Adó alany: az a jog ké pes sze mély vagy szer ve -
zet, aki (amely) sa ját neve alatt gaz da sá gi te vé keny sé get
foly tat, te kin tet nél kül annak he lyé re, cél já ra és ered mé -
nyé re. Az érin tett sze mély vagy szer ve zet jog- és cse lek võ -
ké pes sé gé re sze mé lyes joga az irány adó, ha azon ban sze -
mé lyes joga alap ján nem len ne jog- és cse lek võ ké pes, de a
ma gyar jog alap ján igen, ak kor jog- és cse lek võ ké pes sé gét 
a ma gyar jog alap ján kell el bí rál ni.

(2) Ab ban az eset ben, ha a gaz da sá gi te vé keny ség köz -
vet le nül kö zös tu laj don ban és kö zös hasz ná lat ban levõ in -
gó ra vagy in gat lan ra, mint ellen ér ték fe jé ben hasz no sí tan -
dó do log ra irá nyul, adó alany a tu laj do nos tár sak kö zös sé -
ge. Az adó ala nyi ság hoz fû zõ dõ jo go kat és kö te le zett sé ge -
ket a tu laj do nos tár sak kö zös sé ge az ál ta la ki je lölt kép vi se -
lõ út ján gya ko rol ja. Ki je lö lés hi á nyá ban kép vi se lõ a leg na -
gyobb tu laj do ni há nyad dal ren del ke zõ tu laj do nos társ,
egyen lõ tu laj do ni há nyad ese té ben pe dig az adó ha tó ság ál -
tal ki je lölt tu laj do nos társ.

Gazdasági tevékenység

6.  § (1) Gaz da sá gi te vé keny ség: va la mely te vé keny ség
üz let sze rû, ille tõ leg tar tós vagy rend sze res jel leg gel tör té -
nõ foly ta tá sa, amennyi ben az ellen ér ték el éré sé re irá nyul,
vagy azt ered mé nye zi, és annak vég zé se füg get len for má -
ban tör té nik.

(2) Gaz da sá gi te vé keny ség kö ré be tar to zik kü lö nö sen a
ter me lés re, for gal ma zás ra irá nyuló ipar i, me zõ gaz da sá gi
és ke res ke del mi te vé keny ség, valamint az egyéb szol gál ta -
tói te vé keny ség, ide ért ve a szel lem i sza bad fog lal ko zás -
ként foly ta tott te vé keny sé ge ket is.

(3) Gaz da sá gi te vé keny ség az is, ha az adó alany az
egyéb ként a vál lal ko zá sá nak ré szét ké pe zõ, ille tõ leg a vál -
lal ko zá sa foly ta tá sá nak ered mé nye ként ke let ke zõ va gyont 
(va gyon részt) és va gyo ni ér té kû jo got ellen ér ték fe jé ben
hasz no sít ja.
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(4) Szin tén gaz da sá gi te vé keny ség és adó a la nyi sá got
ered mé nyez az is, ha

a) egyéb ként nem adó ala nyi mi nõ ség ben el já ró, az 5.  §
(1) be kez dé se ér tel mé ben jog ké pes sze mély vagy szer ve -
zet (a továb biak ban együtt: sze mély, szer ve zet) bel föl dön
kül de mény ként fel adott vagy bel föld rõl fu va ro zott új köz -
le ke dé si esz közt ér té ke sít bel föl dön kí vül re, de – a be szer -
zõ ne vé re  szóló ren del te tés sel – a Kö zös ség te rü le té re,
füg get le nül at tól, hogy a kül de mény kén ti fel adást vagy a
fu va ro zást akár az ér té ke sí tõ, akár a be szer zõ vagy – bár -
me lyi kük ja vá ra – más vég zi;

b) egyéb ként nem adó ala nyi mi nõ ség ben el já ró sze -
mély, szer ve zet be épí tett in gat lant (in gat lan részt), és eh -
hez tar to zó föld rész le tet so ro zat jel leg gel ér té ke sít, fel té -
ve, hogy

ba) annak elsõ ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te le még
nem tör tént meg, vagy

bb) elsõ ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te le meg tör tént, 
de az arra jo go sí tó ha tó sá gi en ge dély jog erõ re emel ke dé se
és az ér té ke sí tés kö zött még nem telt el 2 év [ba) és bb) al -
pont a továb biak ban együtt: be épí tés alatt álló, ille tõ leg
be épí tett új in gat lan];

c) egyéb ként nem adó ala nyi mi nõ ség ben el já ró sze -
mély, szer ve zet so ro zat jel leg gel épí té si tel ket (te lek részt)
ér té ke sít.

(5) Nem mi nõ sül az (1) be kez dés ben em lí tett füg get len
for má ban vég zett gaz da sá gi te vé keny ség nek az a te vé -
keny ség, ame lyet mun ka vi szony, mun ka vi szony jel le gû
jog vi szony vagy olyan mun ka vég zés re irá nyuló egyéb
jog vi szony ke re té ben vé gez nek, amely ben a jo go sult irá -
nyí tá sa és fe le lõs sé ge mel lett a kö te le zett alá ren delt hely -
zet ben van a te vé keny ség vég zé se ered mé nyé nek, dí ja zá -
sá nak, valamint egyéb fel té te le i nek és kö rül mé nye i nek
meg ha tá ro zá sá ban.

7.  § (1) Nem gaz da sá gi te vé keny ség és nem ered mé nyez 
adó a la nyi sá got a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nya ál tal,
ille tõ leg az annak fel ha tal ma zá sa alap ján meg al ko tott jog -
sza bály alap ján köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sí tott sze -
mély, szer ve zet ál tal el lá tott, és a lé te sí tõ ok ira tá ban is
meg je lölt köz ha tal mi te vé keny sé ge.

(2) Köz ha tal mi te vé keny ség kü lö nö sen a jogszabály -
alkotási, az igaz ság szol gál ta tá si, az ügyé szi, a vé del mi, a
rend vé del mi, a kül ügyi és igaz ság ügyi igaz ga tá si, a köz -
igaz ga tá si jo gal kal ma zói, a ha tó sá gi el len õr zé si és pénz -
ügyi el len õr zé si, a tör vényességi fel ügye le ti és el len õr zé si, 
az ál lam ház tar tá si, euró pai uni ós és egyéb nem zet kö zi tá -
mo ga tás el osz tá sá ról való dön té si te vé keny ség, fel té ve,
hogy az annak gya kor lá sa so rán oko zott ká rért való fe le -
lõs ség re a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vénynek (a továb biak ban: Ptk.) az ál lam igaz ga tá si
jog kör ben oko zott ká rért való fe le lõs ség re vo nat ko zó ren -
del ke zé sei [349.  §] al kal ma zan dók, vagy kár oko zás ese té -
ben len né nek al kal ma zan dók.

(3) A (2) be kez dés tõl füg get le nül a tu laj don ki sa já tí tá sa, 
valamint a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt te vé keny sé gek
nem mi nõ sül het nek köz ha tal mi te vé keny ség nek.

Csoportos adóalanyiság

8.  § (1) Azok az adó ala nyok,
a) akik nek (ame lyek nek) gaz da sá gi célú le te le pe dé si

he lyük bel föl dön van, gaz da sá gi célú le te le pe dé si hely
 hiányában pe dig la kó he lyük vagy szo ká sos tar tóz ko dá si
he lyük van bel föl dön, és

b) akik (ame lyek) együt te sen kap csolt vál lal ko zá sok,
cso por tos adó a la nyi sá got hoz hat nak létre.

(2) A cso por tos adó ala nyi ság ér tel mé ben:
a) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adó ala nyok (e §

al kal ma zá sá ban a továb biak ban: tag vagy ta gok) bel sõ,
egy más kö zöt ti kap cso la ta i ban a te vé keny ség gaz da sá gi
te vé keny ség ként meg szû nik, és ta gok ön ál ló adó ala nyi sá -
ga – a (6) be kez dés ben em lí tett ki vé tel lel – szin tén meg -
szû nik, valamint

b) a ta gok kül sõ, har ma dik fél lel szem be ni kap cso la ta i -
ban a gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sa olyan adó a la nyi sá -
got ered mé nyez, amely ben az eh hez fû zõ dõ jo gok és kö te -
le zett sé gek a cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ va la -
mennyi tag nak együt te sen tud ha tók be.

(3) A cso por tos adó ala nyi ság az ál lam i adó ha tó ság en -
ge dé lyé vel jön lét re, va la mennyi le en dõ tag erre irá nyuló
kö zös, ki fe je zett és egy be hang zó írá sos ké rel mé re. Nem
ké rel mez he ti a cso por tos adó a la nyi sá got az az adó alany,
aki (amely) va la mely más cso por tos adó ala nyi ság ban már
tag ként részt vesz, vagy va la mely más cso por tos adó ala -
nyi ság lét re ho za ta lá ra irá nyuló ké rel mét már be nyúj tot ta
és annak el bí rá lá sa jog erõ sen még nem zá rult le. Ab ban az
eset ben, ha van olyan adó alany, aki re (amely re) tel je sül -
nek az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek, de nem
kí ván a cso por tos adó ala nyi ság ban tag ként részt ven ni
(e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: kí vül ma ra dó adó -
alany), a ké re lem nek tar tal maz nia kell még a kí vül ma ra dó
adó alany hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát a cso por tos adó ala nyi -
ság lét re ho za ta lá ra. A ké re lem nek, ille tõ leg kí vül ma ra dó
adó alany ese té ben a hoz zá já ru ló nyi lat ko zat nak tar tal maz -
nia kell to váb bá:

a) a ta gok ál tal ki je lölt kép vi se lõt és a kép vi se lõ fel tét -
len be le egye zõ nyi lat ko za tát a kép vi se let vál la lá sá ra; to -
váb bá

b) ta gon ként kü lön-kü lön:
ba) a tag ne vét, cí mét és adó szá mát;
bb) az (1) be kez dés ben em lí tett jog ál lás fenn ál lá sá nak

iga zo lá sát;
bc) a nyil ván tar tá si rend szer be mu ta tá sát, amely al kal -

mas a (2) be kez dés ben em lí tett bel sõ és kül sõ kap cso la tok
egy ér tel mû, meg bíz ha tó és ma ra dék ta lan el kü lö ní té sé re;

bd) kö te le zett ség vál la lást a (6) be kez dés tel je sí té sé re;
c) kí vül ma ra dó adó alany ese té ben:
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ca) az adó alany ne vét, cí mét és adó szá mát;
cb) az (1) be kez dés ben em lí tett jog ál lás fenn ál lá sá nak

iga zo lá sát;
cc) kö te le zett ség vál la lást a (7) be kez dés tel je sí té sé re.

(4) A cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ va la mennyi 
tag a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban együt te sen mi -
nõ sül egy adó alany nak. Az adó ala nyi ság hoz fû zõ dõ jo gok
és kö te le zett sé gek gya kor lá sá val össze füg gõ bí ró sá gi és
más ha tó sá gi el já rás jo gi cse lek mé nyek ala nya a cso por tos
adó ala nyi ság ban részt vevõ ta gok ál tal ki je lölt kép vi se lõ.

(5) Az a tag, aki (amely) a cso por tos adó a la nyi sá got
meg elõ zõ en bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany ként
mû kö dött, a (3) be kez dés ben em lí tett ál lam i adó ha tó sá gi
en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját meg elõ zõ nap -
pal, mint for du ló nap pal kö te les úgy ele get ten ni az e tör -
vény sze rin ti kö te le zett sé gé nek, mint ha jog utód lás sal
szûn ne meg.

(6) A cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ bár mely tag 
– mind a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban, mind azt
köve tõen – egye tem le ge sen fe le lõs a cso por tos adó ala nyi -
ság ban részt vevõ va la mennyi töb bi tag gal együtt a cso -
por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ tag nak

a) a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza kát meg elõ zõ en ke -
let ke zett, az (5) és (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé ge tel je sí té sé ért, és

b) a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban, e tör vény
alap ján ke let ke zõ kö te le zett sé ge tel je sí té sé ért.

(7) A kí vül ma ra dó adó alany – mind a cso por tos adó ala -
nyi ság idõ sza ká ban, mind azt köve tõen – egye tem le ge sen
fe le lõs a cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ va la -
mennyi tag gal együtt a cso por tos adó ala nyi ság ban részt
vevõ tag nak

a) a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza kát meg elõ zõ en ke -
let ke zett, az (5) és (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett ség tel je sí té sé ért;

b) a cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ va la mennyi
tag nak a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban, e tör vény
alap ján ke let ke zõ kö te le zett ség tel je sí té sé ért.

(8) A kí vül ma ra dó adó alany, ille tõ leg a cso por tos adó -
ala nyi ság idõ sza ká ban lét re jö võ olyan adó alany, aki re
(amely re) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel -
je sül nek (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: csat la ko zó
új adó alany) dönt het úgy is, hogy tag ként csat la koz ni
szán dé ko zik a cso por tos adó ala nyi ság hoz. A cso por tos
adó ala nyi ság hoz tör té nõ csat la ko zás az ál lam i adó ha tó ság
en ge dé lyé vel jön lét re, a kí vül ma ra dó, ille tõ leg a csat la -
ko zó új adó alany erre irá nyuló ki fe je zett írá sos ké rel mé re.
A ké re lem nek tar tal maz nia kell még a cso por tos adó ala -
nyi ság ban részt vevõ va la mennyi tag nak a kö zös, ki fe je -
zett és egy be hang zó be le egye zõ nyi lat ko za tát a kí vül ma -
ra dó, ille tõ leg a csat la ko zó új adó alany csat la ko zá sá ról. A
ké re lem nek tar tal maz nia kell to váb bá:

a) a kí vül ma ra dó adó alany ese té ben a (3) be kez dés bc)
és bd) al pont já ban,

b) a csat la ko zó új adó alany ese té ben pe dig a (3) be kez -
dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té sét.

(9) Az a kí vül ma ra dó, ille tõ leg az a csat la ko zó új adó -
alany, aki (amely) tag ként csat la ko zik a cso por tos adó ala -
nyi ság hoz, a (8) be kez dés ben em lí tett ál lam i adó ha tó sá gi
en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját meg elõ zõ nap -
pal, mint for du ló nap pal kö te les úgy ele get ten ni az e tör -
vény sze rin ti kö te le zett sé gé nek, mint ha jog utód lás sal
szûn ne meg.

(10) A cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ tag dönt -
het úgy is, hogy a cso por tos adó ala nyi ság ból ki vál ni szán -
dé ko zik. A cso por tos adó ala nyi ság ból tör té nõ ki vá lás az
ál lam i adó ha tó ság en ge dé lyé vel jön lét re, a ki vál ni szán -
dé ko zó tag erre irá nyuló ki fe je zett írá sos ké rel mé re. A ké -
re lem nek tar tal maz nia kell még a cso por tos adó ala nyi ság -
ban részt vevõ va la mennyi töb bi tag nak a kö zös, ki fe je zett
és egy be hang zó be le egye zõ nyi lat ko za tát a tag ki vá lá sá -
ról. A ké re lem nek tar tal maz nia kell to váb bá a ki vál ni
szán dé ko zó tag kö te le zett ség vál la lá sát arra, hogy a ki vá lás 
jog erõ re emel ke dé sé nek nap já tól kí vül ma ra dó adó alany -
ként tel je sí ti a (3) be kez dés cc) al pont já ban meg ha tá ro zott
fel té telt.

(11) A cso por tos adó ala nyi ság az ál lam i adó ha tó sá gi
en ge dély vissza vo ná sá val szû nik meg. Az en ge délyt az ál -
lam i adó ha tó ság vissza von ja, ha

a) azt a cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ bár mely
tag – ide nem ért ve a (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vá lá si ké rel met – kéri;

b) a kép vi se lõ a kép vi se le tet a továb biak ban nem vál -
lal ja, és új kép vi se lõ ha la dék ta lan ki je lö lé se és be je len té se
a (3) be kez dés a) pont ja sze rint nem tör té nik meg;

c) a cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ bár mely tag -
ra az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nem tel je -
sül nek;

d) a (3) be kez dés bc) és bd) al pont já ban meg ha tá ro zott
fel té te lek bár me lyi ke a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká -
ban nem tel je sül;

e) a (3) be kez dés cc) al pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel 
a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban nem tel je sül;

f) a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban olyan adó -
alany jön lét re, aki re (amely re) az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek tel je sül nek, és a cso por tos adó ala nyi -
ság hoz

fa) nem csat la ko zik, de kí vül ma ra dó adó alany ként
nem tel je sí ti a (3) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge ket; vagy

fb) csat la koz ni kí ván csat la ko zó új tag ként, de azt az ál -
lam i adó ha tó ság a (8) be kez dés ér tel mé ben nem en ge dé -
lye zi;

g) a cso por tos adó ala nyi ság ban részt vevõ va la mennyi
tag jog utód nél kül meg szû nik.

(12) A (11) be kez dés ben em lí tett ál lam i adó ha tó sá gi en -
ge dély vissza vo ná sá nak jog erõ re emel ke dé sé nek nap já -
val, mint for du ló nap pal a cso por tos adó ala nyi ság ban részt
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vevõ va la mennyi tag együt te sen kö te les úgy ele get ten ni
az e tör vény sze rin ti kö te le zett sé gé nek, mint ha jog utód lás -
sal szûn ne meg, ki vé ve azt az ese tet, ha a cso por tos adó ala -
nyi ság ban részt vevõ va la mennyi tag jog utód nél kül szû -
nik meg.

Termék értékesítése

9.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se: bir tok ba ve he tõ do log át -
en ge dé se, amely az át ve võt tu laj do nos ként való ren del ke -
zés re jo go sít ja, vagy bár mely más, a bir tok ba ve he tõ do log 
szer zé se szem pont já ból ilyen jog ha tást ered mé nye zõ
 ügylet.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett bir tok ba ve he tõ do log:

a) ma gá ban fog lal ja a do log mód já ra hasz no sít ha tó ter -
mé sze ti erõ ket is, valamint az ér ték pa pí rok kö zül azt,
amely nek meg szer zé se egy út tal az ab ban meg je lölt ter mék 
tu laj don jo gá nak meg szer zé sét is je len ti;

b) nem fog lal ja ma gá ban a pénz t, a kész pénz-he lyet te -
sí tõ fi ze té si esz közt, a pénz he lyet te sí tõ esz közt, valamint
– az a) pont ban em lí tett ki vé tel lel – az ér ték pa pírt.

10.  § Ter mék ér té ke sí té sé nek mi nõ sül to váb bá:

a) a ter mék bir tok ba a dá sa olyan ügy let alap ján, amely
a ter mék ha tá ro zott idõ re  szóló bér be adá sá ról vagy rész let -
vé te lé rõl az zal a ki kö tés sel ren del ke zik, hogy a jo go sult a
tu laj don jo got leg ké sõbb a ha tá ro zott idõ le jár tá val, ille tõ -
leg az ellen ér ték ma ra dék ta lan meg té rí té sé vel meg szer zi;

b) a meg bí zó és bi zo má nyos kö zött a ter mék fe let ti tu -
laj do nos ként való ren del ke zé si jog át szál lá sa, fel té ve,
hogy a bi zo má nyos és a vele jog vi szony ban álló har ma dik
fél kö zött – a 9.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben – ter mék ér té -
ke sí té se tel je sül;

c) az adós és hi te le zõ kö zött a ter mék fe let ti tu laj do nos -
ként való ren del ke zé si jog át szál lá sa, fel té ve, hogy a hi te -
le zõ a do lo gi biz to sí té kul szol gá ló ter mé ket le járt kö ve te -
lé sé nek ér vé nye sí té sé re – a 9.  § (1) be kez dé se értelmé -
ben – ér té ke sí ti, és az ab ból szár ma zó ellen ér ték köz vet le -
nül õt il le ti meg;

d) épí té si szer zõ dés alap ján in gat lan (in gat lan rész) át -
adá sa a meg ren de lõ nek, még ak kor is, ha a tel je sí tés hez
szük sé ges anya go kat és egyéb ter mé ke ket a meg ren de lõ
bo csá tot ta ren del ke zés re.

11.  § (1) Ellen ér ték fe jé ben tel je sí tett ter mék ér té ke sí tés
[2.  § a) pont ja] az is, ha az adó alany a ter mé ket vál lal ko zá -
sá ból vég le ge sen ki von va, azt sa ját vagy al kal ma zot tai
ma gán szük ség le té nek ki elé gí té sé re vagy ál ta lá ban, vál lal -
ko zá sá tól ide gen cé lok el éré sé re in gye ne sen fel hasz nál ja,
ille tõ leg azt más tu laj do ná ba in gye ne sen át en ge di, fel té ve,
hogy a ter mék vagy annak al ko tó ré sze i nek szer zé sé hez
kap cso ló dó an az adó alanyt egész ben vagy rész ben adó le -
vo ná si jog il let te meg.

(2) Szin tén ellen ér ték fe jé ben tel je sí tett termékértéke -
sítés:

a) az adó alany vál lal ko zá sán be lül vég zett sa ját be ru -
há zá sa, ha en nek ered mé nye ként tár gyi esz közt ál lít elõ;

b) az adó alany
ba) vál lal ko zá sá ban ki ter melt, elõ ál lí tott, össze ál lí tott,

át ala kí tott, meg mun kált, ille tõ leg
bb) vál lal ko zá sá hoz vá sá rolt vagy im por tált

ter mék fel hasz ná lá sa gaz da sá gi te vé keny sé gé nek foly ta tá -
sá hoz, fel té ve, hogy ha a ter mé ket ilyen ál la po tá ban má sik
adó alany tól sze rez te vol na be, adó le vo ná si jog nem illetné
meg;

c) tár gyi esz köz nek nem mi nõ sü lõ ter mék fel hasz ná lá -
sa adó le vo nás ra nem jo go sí tó te vé keny ség foly ta tá sá hoz,
fel té ve, hogy a ter mék be szer zé sé hez vagy b) pont sze rin ti
fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó an az adó alanyt egész ben
vagy rész ben adó le vo ná si jog il let te meg;

d) az adó alany meg szû né se, ha az adó alany a meg szû -
nés idõ pont já ban olyan ter mé ket tart tu laj do ná ban, amely -
nek be szer zé sé hez vagy b) pont sze rin ti fel hasz ná lá sá hoz
kap cso ló dó an egész ben vagy rész ben adó le vo ná si jog il -
let te meg.

(3) Nem mi nõ sül ellen ér ték fe jé ben tel je sí tett ter mék ér -
té ke sí tés nek, ha az adó alany – vál lal ko zá sá nak cél já ra te -
kin tet tel – más tu laj do ná ba in gye ne sen en ged át áru min tát
és kis ér té kû ter mé ket.

12.  § (1) Ellen ér ték fe jé ben tel je sí tett ter mék ér té ke sí tés
to váb bá, ha az adó alany a vál lal ko zá sa tu laj do ná ban tar tott 
ter mé két to váb bít ja, vagy bi zo mány ba át vett ter mé ket to -
váb bít bel föld rõl a Kö zös ség más tag ál la má ba vál lal ko zá -
sa szük ség le te i re. A to váb bí tás min den olyan mó do za tot
ma gá ban fog lal, füg get le nül at tól, hogy azt az adó alany
maga vagy – ja vá ra – más vég zi, amely nek ered mé nye ként 
a ter mék a kül de mény kén ti fel adás vagy a fu va ro zás meg -
kez dé sé hez ké pest a kül de mény kén ti meg ér ke zé se kor
vagy a fu va ro zás be fe je zé se kor a Kö zös ség más tag ál la -
má ban van.

(2) Az (1) be kez dés hez fû zõ dõ jog ha tás nem áll be, ha
a) a Kö zös ség azon tag ál la má ban, ahol a ter mék a kül -

de mény kén ti meg ér ke zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je zé -
se kor van, a ter mék ér té ke sí té sé re a 29.  §-ban em lí tett fel -
té te lek tel je sül nek;

b) a Kö zös ség azon tag ál la má ban, ahol a ter mék a kül -
de mény kén ti meg ér ke zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je zé -
se kor van, a ter mék ér té ke sí té sé re a 32.  §-ban em lí tett fel -
té te lek tel je sül nek;

c) a ter mék vas úti-, ví zi- vagy lé gi köz le ke dé si esz kö -
zön tör té nõ ér té ke sí té sé re a 33.  §-ban em lí tett fel té te lek
tel je sül nek;

d) a gáz föld gáz csõ ve ze ték-há ló za ton ke resz tü li vagy a 
vil la mos ener gia ér té ke sí té sé re a 34. vagy 35.  §-ban em lí -
tett fel té te lek tel je sül nek;

e) a ter mék ér té ke sí té se a 89., 98–104. és
107–109.  §-ok sze rint tör té nik;
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f) a Kö zös ség azon tag ál la má ban, ahol a ter mék a kül -
de mény kén ti meg ér ke zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je zé -
se kor van, az (1) be kez dés ben em lí tett adó alany – mint a
szol gál ta tás igény be ve võ je – ter mé kén mun kát vé gez nek,
majd annak be fe je zé sét köve tõen a ter mé ket – az (1) be -
kez dés ben em lí tett adó alany ne vé re  szóló ren del te tés sel –
bel föld re to váb bít ják;

g) a Kö zös ség azon tag ál la má ban, ahol a ter mék a kül -
de mény kén ti meg ér ke zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je zé -
se kor van, az (1) be kez dés ben em lí tett adó alany a ter mé ket 
szol gál ta tás nyúj tá sa ér de ké ben ide ig le ne sen hasz nál ja;

h) az (1) be kez dés ben em lí tett adó alany ter mé két
24 hó na pot meg nem ha la dó ide ig le nes hasz ná lat cél já ból
a Kö zös ség más tag ál la má ba to váb bít ja, ahol ha ugyan ezt
a ter mé ket im por tál ták vol na, az im por tált ter mék ide ig le -
nes be ho za tal jog cí mén tel jes adó- és vám men tes ség ben
ré sze sül ne;

i) az (1) be kez dés ben em lí tett adó alany a ter mé ket a
Kö zös ség más tag ál la má ban fenn tar tott ve või kész le te cél -
já ra to váb bít ja.

(3) Ha a (2) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben az ott meg -
ha tá ro zott fel té te lek bár me lyi ke nem tel je sül, a fel té tel
nem tel je sü lé se kor az (1) be kez dés hez fû zõ dõ jog ha tás ha -
la dék ta la nul be áll.

Szolgáltatás nyújtása

13.  § (1) Szol gál ta tás nyúj tá sa: bár mely olyan ügy let,
amely e tör vény ér tel mé ben nem ter mék ér té ke sí té se.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ügy let ma gá ban fog lal ja 
az aláb bi a kat is:

a) va gyo ni ér té kû jo gok idõ le ges vagy vég le ges át en -
ge dé sét;

b) kö te le zett ség vál la lást va la mely te vé keny ség egész -
be ni vagy rész be ni ab ba ha gyá sá ra, vagy annak vég zé sé tõl
való tar tóz ko dás ra, ille tõ leg va la mely hely zet tû ré sé re.

(3) Nem mi nõ sül szol gál ta tás nyúj tá sá nak az ellen ér ték
meg té rí té se, ha az pénz zel, kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz zel vagy pénz he lyet te sí tõ esz köz zel tör té nik.

(4) Nem mi nõ sül szol gál ta tás nyúj tá sá nak az sem, ha a
ter mék ér té ke sí tõ je, szol gál ta tás nyúj tó ja a tel je sí té sé vel
ke let ke zett, pénz be ni kö ve te lé se ként fenn ál ló el len ér té ket
har ma dik fél re en ged mé nye zi, fel té ve, hogy a har ma dik fél 
a kö ve te lés meg vá sár lá sá val nyújt szol gál ta tást az en ged -
mé nye zõ nek.

14.  § (1) Ellen ér ték fe jé ben tel je sí tett szol gál ta tás nyúj -
tás [2.  § a) pont ja] az is, ha az adó alany a ter mé ket vál lal -
ko zá sá ból idõ le ge sen ki von va, azt sa ját vagy al kal ma zot -
tai ma gán szük ség le té nek ki elé gí té sé re vagy ál ta lá ban, vál -
lal ko zá sá tól ide gen cé lok el éré sé re in gye ne sen hasz nál ja,
ille tõ leg azt más nak in gye ne sen hasz ná lat ba adja, fel té ve,
hogy a ter mék vagy annak al ko tó ré sze i nek szer zé sé hez

kap cso ló dó an az adó alanyt egész ben vagy rész ben adó le -
vo ná si jog il let te meg.

(2) Szin tén ellen ér ték fe jé ben tel je sí tett szol gál ta tás -
nyúj tás, ha az adó alany sa ját vagy al kal ma zot tai ma gán -
szük ség le té nek ki elé gí té sé re vagy ál ta lá ban, vál lal ko zá sá -
tól ide gen cé lok el éré sé re más nak in gye ne sen nyújt szol -
gál ta tást, fel té ve, hogy a szol gál ta tás igény be vé te lé hez
kap cso ló dó an az adó alanyt egész ben vagy rész ben adó le -
vo ná si jog il let te meg.

15.  § Ha az adó alany va la mely szol gál ta tás nyúj tá sá ban
a sa ját ne vé ben, de más ja vá ra jár el, úgy kell te kin te ni,
mint aki (amely) en nek a szol gál ta tás nak igény be ve võ je és 
nyúj tó ja is.

Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására
vonatkozó közös szabályok

16.  § A ter mék ér té ke sí té sé re, szol gál ta tás nyúj tá sá ra
nincs be fo lyás sal, ha az szer zõ dés kö tés, jog sza bá lyi ren -
del ke zés, bí ró sá gi és más ha tó sá gi ha tá ro zat (vég zés) alap -
ján, ille tõ leg ár ve rés út ján tör té nik.

17.  § (1) Nem áll be a ter mék ér té ke sí té sé hez, szol gál ta -
tás nyúj tá sá hoz fû zõ dõ jog ha tás, ha az adó alany a ter mé -
ket, va gyo ni ér té kû jo got nem pénz be ni be tét ként, hoz zá -
já ru lás ként (a továb biak ban együtt: ap port) bo csát ja ren -
del ke zés re, fel té ve, hogy az a 18.  § (1) és (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint tör té nik.

(2) Szin tén nem áll be a ter mék ér té ke sí té sé hez, szol gál -
ta tás nyúj tá sá hoz fû zõ dõ jog ha tás, ha az adó alany jog utód -
lás sal szû nik meg, fel té ve, hogy az a 18.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint tör té nik.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett jog utód lás sal tör té nõ
meg szû nés a kö vet ke zõ ese te ket fog lal ja ma gá ban:

a) gaz da sá gi tár sa ság nak a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló tör vény sze rin ti át ala ku lá sát (ide ért ve az egye sü lést,
a szét vá lást és a rész le ges át ala ku lást is);

b) szö vet ke zet nek a szö vet ke ze tek rõl  szóló tör vény
(a továb biak ban: Szöv. tv.) sze rin ti át ala ku lá sát;

c) szö vet ke zet gaz da sá gi tár sa ság gá való át ala ku lá sa
vagy jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a kö zös sé gi
alap Szöv. tv. sze rin ti át adá sát más szö vet ke zet vagy szö -
vet ke ze ti szö vet ség ré szé re;

d) egyé ni cég nek az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló tör -
vény sze rin ti át ala ku lá sát;

e) egyé ni vál lal ko zó, me zõ gaz da sá gi ter me lõ ha lá lát,
vagy cse lek võ ké pes sé gé nek el vesz té sét, fel té ve, hogy az
egyé ni vál lal ko zói, õs ter me lõi te vé keny sé get

ea) el ha lá lo zás ese té ben az öz vegy vagy örö kös foly -
tat ja; ille tõ leg
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eb) cse lek võ ké pes ség el vesz té se ese té ben az egyé ni
vál lal ko zó, me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ne vé ben és ja vá ra a
tör vényes kép vi se lõ je foly tat ja;

f) a 8.  § (5), (9) és (12) be kez dé se i ben em lí tett ese te ket.

18.  § (1) Az ap port [17.  § (1) be kez dé se], ille tõ leg a jog -
utód lás [17.  § (2) be kez dé se] út ján szer zett va gyon (va -
gyon rész) és va gyo ni ér té kû jog (e § al kal ma zá sá ban
a továb biak ban együtt: va gyon) te kin te té ben a szer zõ nek a 
kö vet ke zõ fel té te lek nek kell egy ide jû leg meg fe lel nie:

a) a szer zés kor bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany 
le gyen;

b) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a szer zés hez, ille tõ -
leg a szer zett va gyon hoz fû zõ dõ, az e tör vény ben sza bá -
lyo zott jo gok és kö te le zett sé gek – a (2) be kez dés ben em lí -
tett el té rés sel – a szer zés tõl kez dõ dõ en jog utód ként õt il le -
tik és ter he lik;

c) sem a szer zés kor, sem azt köve tõen nincs olyan,
e tör vény ben sza bá lyo zott jog ál lá sa, amely ter mé sze té nél
fog va össsze e gyez tet het len len ne a b) pont ban em lí tett kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé vel, vagy annak csor bí tá sá ra len ne
al kal mas.

(2) Az ap por tá lót, ille tõ leg jog utód lás sal tör té nõ meg -
szû nés azon ese té ben, amely ben a jog elõd nem szû nik
meg, a jog elõ döt az el évü lé si idõn be lül a szer zõ vel együtt
egye tem le ges fe le lõs ség ter he li azon, e tör vény ben sza bá -
lyo zott kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért, ame lyek az (1) be -
kez dés b) pont já ban em lí tett va gyon hoz fû zõ dõ en a szer -
zé sig be zá ró lag ke let kez tek.

(3) Ha az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek bár me lyi ke nem tel je sül, az ap port ra, ille tõ leg a jog -
utód lás ra vo nat ko zó an a fel té tel nem tel je sü lé se kor a ter -
mék ér té ke sí té sé hez, szol gál ta tás nyúj tá sá hoz fû zõ dõ jog -
ha tás ha la dék ta la nul be áll.

Termék Közösségen belüli beszerzése

19.  § A 2.  § b) pont ja a kö vet ke zõ ese te ket fog lal ja ma -
gá ban:

a) ter mék nek adó alany vagy nem adó alany jogi sze -
mély ál ta li be szer zé se, fel té ve, hogy az ér té ke sí tõ olyan
adó alany ként jár el, aki (amely) a Kö zös ség azon tag ál la -
má ban, ahol adó alany ként nyil ván tar tás ba vet ték, nem ré -
sze sül e tag ál lam azon joga sze rin ti adó men tes ség ben,
amely tar tal má ban a kö zös hoz zá adott ér ték adó-rend szer -
rõl  szóló 2006/112/EK ta ná csi irány elv (a továb biak ban:
Héa-irány elv) 282–292. cik ke i nek fe le l meg, és aki nek
(amely nek) ez a ter mék ér té ke sí té se nem tar to zik a 29. és
32.  § al kal ma zá sa alá;

b) új köz le ke dé si esz köz be szer zé se;
c) jö ve dé ki ter mék nek adó alany vagy nem adó alany

jogi sze mély ál ta li be szer zé se, fel té ve, hogy a be szer zés
után jö ve dé ki adó-fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zik
[a)–c) pon tok a továb biak ban együtt: ter mék Kö zös sé gen
be lü li be szer zé se].

20.  § (1) A 19.  § a) pont já tól el té rõ en nem kell adót fi -
zet ni:

a) olyan ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té -
ben, amely ha bel föl dön tel je sí tett ter mék ér té ke sí tés len ne, 
a 103., 104. és 107.  §-ok sze rint men tes len ne az adó alól;

b) hasz nált in gó ság [213.  § (1) be kez dé sé nek a) pont -
ja], mû al ko tás [213.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja], gyûj te -
mény da rab [213.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja] vagy ré gi -
ség [213.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja] Kö zös sé gen be lü li
be szer zé se ese té ben, fel té ve, hogy az ér té ke sí tõ viszont -
eladóként [213.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja] jár el, aki
(amely) egy út tal iga zol ja, hogy a Kö zös ség azon tag ál la -
má ban, ahol a ter mék a kül de mény kén ti fel adá sa kor vagy
a fu va ro zás meg kez dé se kor volt, a ter mé ket e tag ál lam
azon joga sze rint úgy adóz tat ták meg, amely tar tal má ban
meg fe lel a Héa-irány elv 312–325. cik ke i nek;

c) hasz nált in gó ság, mû al ko tás, gyûj te mény da rab vagy
ré gi ség Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben, fel té ve,
hogy az ér té ke sí tõ nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je ként
[213.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja] jár el, aki (amely) egy -
út tal iga zol ja, hogy a Kö zös ség azon tag ál la má ban, ahol a
ter mék a kül de mény kén ti fel adá sa kor vagy a fu va ro zás
meg kez dé se kor volt, a ter mé ket e tag ál lam azon joga sze -
rint úgy adóz tat ták meg, amely tar tal má ban meg fe lel a
Héa-irány elv 333–341. cik ke i nek;

d) olyan ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben 
– ide nem ért ve az a)–c) pon tok ban em lí tett ese te ket,
valamint a 19.  § b) és c) pont já ban em lí tett ter mé kek Kö -
zös sé gen be lü li be szer zé sét –, amely nek be szer zõ je

da) ilyen mi nõ sé gé ben me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get
foly ta tó adó alany ként [197.  § (1) be kez dé se] jár el; vagy

db) olyan adó alany, aki (amely) ki zá ró lag olyan ter -
mék ér té ke sí tést és szol gál ta tás nyúj tást tel je sít, amely hez
kap cso ló dó an adó le vo ná si jog nem il le ti meg, ide ért ve azt
is, aki (amely) ala nyi adó men tes ség ben ré sze sül; vagy

dc) nem adó alany jogi sze mély.

(2) Az (1) be kez dés d) pont ja ab ban az eset ben al kal -
maz ha tó, ha

a) az adott nap tá ri év ben a d) pont ban em lí tett ter mé kek 
Kö zös sé gen be lü li be szer zé se el len ér té ké nek – adó nél kül
szá mí tott és éves szin ten gön gyö lí tett – össze ge nem ha -
lad ja meg a 10 000 eu ró nak meg fe le lõ pénz össze get, és

b) az a) pont ban em lí tett fel té tel az adott nap tá ri évet
meg elõ zõ nap tá ri évre is tel je sült, fel té ve, hogy ilyen be -
szer zé sek tény le ge sen tör tén tek.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban em lí tett fel sõ ér ték ha -
tár ba a Kö zös ség azon tag ál la ma i ban meg té rí tett vagy
meg té rí ten dõ ellen ér ték szá mít, ame lyek ben a ter mék a
kül de mény kén ti fel adá sa kor vagy a fu va ro zás meg kez dé -
se kor volt.

(4) Az (1) be kez dés d) pont já nak al kal maz ha tó sá ga
meg szû nik, és nem al kal maz ha tó az olyan ter mék Kö zös -
sé gen be lü li be szer zé sé re sem, amely nek – adó nél kül szá -
mí tott – el len ér té ké vel a be szer zõ elõ ször meg ha lad ja a
(2) be kez dés a) pont já ban em lí tett fel sõ ér ték ha tárt.
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(5) Az (1) be kez dés d) pont já ban em lí tett be szer zõ az ál -
lam i adó ha tó ság nak tett elõ ze tes be je len té se alap ján dönt -
het úgy is, hogy nem az (1) be kez dést, ha nem a 19.  §
a) pont ját – az ott meg ha tá ro zot tak sze rint – al kal maz za.

(6) Az a be szer zõ, aki (amely) élt az (5) be kez dés ben
em lí tett vá lasz tá si jo gá val, at tól a vá lasz tá sa évét kö ve tõ
má so dik nap tá ri év vé gé ig nem tér het el.

21.  § (1) Ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se a ter mék 
fe let t a tu laj do nos ként való ren del ke zés olyan meg szer zé -
se, füg get le nül at tól, hogy a kül de mény kén ti fel adást vagy
a fu va ro zást akár az ér té ke sí tõ, akár a be szer zõ vagy – bár -
me lyi kük ja vá ra – más vég zi, amely ben a ter mék a kül de -
mény kén ti meg ér ke zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je zé se -
kor a Kö zös ség más tag ál la má ban van, mint ahol az a kül -
de mény kén ti fel adá sa kor vagy a fu va ro zás meg kez dé se -
kor volt.

(2) Ab ban az eset ben, ha a ter mék nek adó fi ze tés re kö te -
le zett, nem adó alany jogi sze mély ál ta li be szer zé se úgy
tör té nik, hogy ez a sze mély a ter mé ket a Kö zös ség te rü le -
tén kí vül adja fel kül de mény ként vagy fu va roz za el, és a
ter mék kül de mény kén ti meg ér ke zé se vagy a fu va ro zás be -
fe je zé se a Kö zös ség más tag ál la má ban van, mint ahol a
ter mék im port já nak tel je sí té si he lye, ez utób bi tag ál la mot
úgy kell te kin te ni, mint ahol a ter mék a kül de mény kén ti
fel adá sa kor vagy a fu va ro zás meg kez dé se kor volt.

(3) Ab ban az eset ben, ha a (2) be kez dés sze rint a ter mék
im port já nak tel je sí té si he lye bel föld, az im por tá ló jo go sult 
az ál ta la ilyen jog cí men meg fi ze tett adó vissza té rít te té sé -
re, amennyi ben iga zol ja, hogy a Kö zös ség azon tag ál la má -
ban, ahol a ter mék a kül de mény kén ti meg ér ke zé se kor
vagy a fu va ro zás be fe je zé se kor volt, meg fi zet te az adót a
ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se után e tag ál lam joga
sze rint.

22.  § (1) Ter mék Kö zös sé gen be lü li ellen ér ték fe jé ben
tel je sí tett be szer zé se [2.  § b) pont ja] az is, ha az adó alany a
vál lal ko zá sa tu laj do ná ban tar tott ter mé két to váb bít ja,
vagy bi zo mány ba át vett ter mé ket to váb bít bel föld re vál lal -
ko zá sá nak szük ség le te i re, ame lyet a Kö zös ség más tag ál -
la má ban ter mel ki, ál lít elõ, mun kál meg, vá sá rol, ille tõ leg
sze rez be – a 19.  § ér tel mé ben – ott, vagy im por tál oda, és a 
ter mé ket eb bõl a tag ál lam ból maga vagy – ja vá ra – más
adja fel kül de mény ként vagy fu va roz za el.

(2) Az (1) be kez dés hez fû zõ dõ jog ha tás nem áll be, ha a
to váb bí tás ra for dí tott eset ben, mint 12.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ter mék ér té ke sí tés re a 12.  § (2) be kez dé se len ne al -
kal ma zan dó az ott meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

(3) Ha az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az adó alany a
ter mé ket bel föl dön fenn tar tott ve või kész le te cél já ra to -
váb bít ja, a (2) be kez dést az zal az el té rés sel kell alkal -
mazni, hogy az (1) be kez dés hez fû zõ dõ jog ha tás ak kor
nem áll be, ha

a) a ter mék to váb bí tó ját ezzel össze füg gés ben bel föl -
dön adó alany ként nem vet ték nyil ván tar tás ba, valamint

b) a ve või kész let bõl ter mé ket be szer zõ olyan bel föl -
dön nyil ván tar tás ba vett adó alany, aki nek (amely nek)
nincs olyan, e tör vény ben sza bá lyo zott jog ál lá sa, amely
ter mé sze té nél fog va össze egyez tet he tet len len ne az (5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség tel je sí té sé vel,
vagy annak csor bí tá sá ra len ne al kal mas.

(4) Ha a (2) be kez dés ben hi vat ko zot tak sze rint az ott,
ille tõ leg a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek bár -
me lyi ke nem tel je sül, a fel té tel nem tel je sü lé se kor az
(1) be kez dés hez fû zõ dõ jog ha tás ha la dék ta la nul be áll.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti eset ben az (1) be kez dés hez
fû zõ dõ jog ha tás a ve või kész let bõl ter mé ket be szer zõ re
áll be.

23.  § Szin tén ter mék Kö zös sé gen be lü li ellen ér ték fe jé -
ben tel je sí tett be szer zé se, ha a Ma gyar Köz tár sa ság
Észak-at lan ti Szer zõ dés be li tag sá gá val össze füg gés ben
ter mé ket to váb bí ta nak bel föld re, ame lyet a hon véd ele mért 
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium, a Ma gyar
Hon véd ség, és ezek pol gá ri ál lo má nya ré szé re a Kö zös ség
más tag ál la má ban – nem az ott ér vé nyes ál ta lá nos adó zá si
sza bá lyok sze rint – sze rez nek be, fel té ve, hogy a ter mék re
– annak im port ja ese té ben – nem vo nat koz na a 93.  §
(1) be kez dé sé nek h) pont ja sze rin ti adó men tes ség.

Termék importja

24.  § (1) Ter mék im port ja: olyan ter mék nek a Kö zös ség
te rü le té re tör té nõ be ho za ta la vagy egyéb mó don való be -
jut ta tá sa, amely – az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer -
zõ dés (a továb biak ban: Szer zõ dés) 24. cik ké nek ér tel mé -
ben – nincs sza bad for ga lom ban.

(2) Ter mék im port ja az is, ha a sza bad for ga lom ban levõ 
ter mé ket a Kö zös ség vám te rü le té nek azon te rü let ré szé rõl
hoz zák be, vagy egyéb mó don jut tat ják be a Kö zös ség más
te rü le té re, amely te rü let rész e tör vény al kal ma zá sá ban
har ma dik ál lam te rü le té vel esik egy te kin tet alá.

II. Fejezet

TELJESÍTÉS HELYE

1. alfejezet

Teljesítés helye termék értékesítése esetében

Általános szabály

25.  § Ab ban az eset ben, ha a ter mé ket kül de mény ként
nem ad ják fel vagy nem fu va roz zák el, a ter mék ér té ke sí té -
sé nek tel je sí té si he lye az a hely, ahol a ter mék az ér té ke sí -
tés tel je sí té se kor tény le ge sen van.
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Különös szabályok

26.  § Ab ban az eset ben, ha a kül de mény kén ti fel adást
vagy a fu va ro zást akár az ér té ke sí tõ, akár a be szer zõ vagy
– bár me lyi kük ja vá ra – más vég zi, a ter mék ér té ke sí té sé -
nek tel je sí té si he lye az a hely, ahol a ter mék – a be szer zõ
ne vé re  szóló ren del te tés sel – a kül de mény kén ti fel adá sa -
kor vagy a fu va ro zás meg kez dé se kor van.

27.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a ter mé ket több ször ér té -
ke sí tik oly mó don, hogy azt köz vet le nül a sor ban elsõ ér té -
ke sí tõ tõl a sor ban utol só be szer zõ ne vé re  szóló ren del te -
tés sel ad ják fel kül de mény ként vagy fu va roz zák el, a 26.  §
ki zá ró lag egy ter mék ér té ke sí tés re al kal maz ha tó.

(2) Ha az (1) be kez dés ben em lí tett eset ben van a sor ban
olyan be szer zõ, aki (amely) egy út tal ér té ke sí tõ ként a ter -
mék kül de mény kén ti fel adá sát vagy fu va ro zá sát maga
vagy – ja vá ra – más vég zi, az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig úgy
kell te kin te ni, mint aki (amely) a ter mék kül de mény kén ti
fel adá sát vagy fu va ro zá sát be szer zõ ként vég zi, ille tõ leg
arra más nak, be szer zõ ként adott meg ren de lést.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mék ér té ke sí -
té sek kö zül azok ra, ame lyek

a) meg elõ zik azt a ter mék ér té ke sí tést, amely nek tel je -
sí té si he lye meg ál la pí tá sá ra a 26.  § al kal ma zan dó, a tel je sí -
té si he lye az a hely, ahol a ter mék – a be szer zõ ne vé re
 szóló ren del te tés sel – a kül de mény kén ti fel adá sa kor vagy
a fu va ro zás meg kez dé se kor van;

b) kö ve tik azt a ter mék ér té ke sí tést, amely nek tel je sí té si 
he lye meg ál la pí tá sá ra a 26.  § al kal ma zan dó, a tel je sí té si
he lye az a hely, ahol a ter mék a kül de mény kén ti meg ér ke -
zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je zé se kor van.

28.  § A 26.  §-tól el té rõ en, ha a ter mék a kül de mény kén ti 
fel adá sa kor vagy a fu va ro zás meg kez dé se kor a Kö zös ség
te rü le tén kí vül van, az im por tá ló ál ta li ter mék ér té ke sí tés
tel je sí té si he lye a Kö zös ség azon tag ál la ma, ahol a ter mék
im port ja tel je sül.

29.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a ter mék kül de mény kén ti 
fel adá sát vagy fu va ro zá sát az ér té ke sí tõ maga, ille tõ leg
– ja vá ra – más vég zi, és az ér té ke sí tés ered mé nye ként a
ter mék a Kö zös ség más tag ál la má ban van, mint ahol az a
kül de mény kén ti fel adá sa kor vagy a fu va ro zás meg kez dé -
se kor volt, a 26. és 28.  §-tól el té rõ en a ter mék ér té ke sí té sé -
nek tel je sí té si he lye az a hely, ahol a ter mék – a be szer zõ
ne vé re  szóló ren del te tés sel – a kül de mény kén ti meg ér ke -
zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je zé se kor van, fel té ve, hogy

a) a ter mék ér té ke sí té se

aa) olyan adó alany vagy nem adó alany jogi sze mély
ré szé re tör té nik, aki nek (amely nek) e be szer zé se, mint ter -
mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se után a 20.  § (1) be kez -
dé sé nek a) és d) pont ja ér tel mé ben nem kell adót fi zet nie;
vagy

ab) nem adó alany sze mély, szer ve zet ré szé re tör té nik;
to váb bá

b) az ér té ke sí tett ter mék:

ba) nem új köz le ke dé si esz köz; ille tõ leg

bb) nem szol gál fel- vagy össze sze re lés tár gyá ul, füg -
get le nül at tól, hogy azt kí sé ri-e pró ba üzem, vagy nem.

(2) Ha a ter mék a kül de mény kén ti fel adá sa kor vagy a
fu va ro zás meg kez dé se kor a Kö zös ség te rü le tén kí vül volt,
és a ter mék kül de mény kén ti meg ér ke zé se vagy a fu va ro -
zás be fe je zé se a Kö zös ség más tag ál la má ban van, mint
ahol a ter mék im port já nak tel je sí té si he lye, az (1) be kez -
dés al kal ma zá sá ban ez utób bi tag ál la mot úgy kell te kin te -
ni, mint ahol a ter mék a kül de mény kén ti fel adá sa kor vagy
a fu va ro zás meg kez dé se kor volt.

30.  § (1) A 29.  §-t nem kell al kal maz ni azok ra a ter mék -
ér té ke sí té sek re, ame lyek ese té ben a ter mé ket a Kö zös ség
ugyan azon más tag ál la má ba  szóló ren del te tés sel ad ják fel
kül de mény ként vagy fu va roz zák el, és ez a tag ál lam meg -
egye zik a Kö zös ség azon tag ál la má val, ahol a ter mék a
kül de mény kén ti meg ér ke zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je -
zé se kor van, fel té ve, hogy a kö vet ke zõ fel té te lek együt te -
sen tel je sül nek:

a) az ér té ke sí tett ter mék nem jö ve dé ki ter mék,

b) az adott nap tá ri év ben az a) pont ban em lí tett ter mé -
kek 29.  § sze rin ti ér té ke sí té sé bõl szár ma zó ellen ér ték
– adó nél kül szá mí tott és gön gyö lí tett össze ge – nem ha -
lad ja meg a Kö zös ség e tag ál la má ban meg ál la pí tott fel sõ
ér ték ha tárt,

c) a b) pont ban em lí tett fel té tel az adott nap tá ri évet
meg elõ zõ nap tá ri évre is tel je sült, amennyi ben ilyen ér té -
ke sí té sek tény le ge sen tör tén tek.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett fel sõ érték -
határ a Ma gyar Köz tár sa ság ese té ben 35 000 eu ró nak meg -
fe le lõ pénz összeg.

(3) Az (1) be kez dés al kal maz ha tó sá ga meg szû nik, és
nem al kal maz ha tó arra a ter mék ér té ke sí tés re sem, amely -
nek – adó nél kül szá mí tott – el len ér té ké vel az adó alany
elõ ször meg ha lad ja az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett
fel sõ ér ték ha tárt.

(4) Az adó alany az (1) be kez dés ben em lí tett eset ben
arra a ter mék ér té ke sí té sé re, amely nél a ter mék a kül de -
mény kén ti fel adá sa kor vagy a fu va ro zás meg kez dé se kor
bel föl dön van, az ál lam i adó ha tó ság nak tett elõ ze tes be je -
len té se alap ján dönt het úgy is, hogy nem az (1) be kez dést,
ha nem a 29.  §-t – az ott meg ha tá ro zot tak sze rint – al kal -
maz za.

(5) Az az adó alany, aki (amely) élt a (4) be kez dés ben
em lí tett vá lasz tá si jo gá val, at tól a vá lasz tá sa évét kö ve tõ
má so dik nap tá ri év vé gé ig nem tér het el.

31.  § A 29. és 30.  § nem al kal maz ha tó a hasz nált in gó -
ság, mû al ko tás, gyûj te mény da rab és ré gi ség értékesíté -
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sére, fel té ve, hogy azok ra e tör vény ren del ke zé se it a
XVI. fe je zet ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel al kal maz zák.

32.  § Ab ban az eset ben, ha a kül de mény kén ti fel adást
vagy a fu va ro zást akár az ér té ke sí tõ, akár a be szer zõ vagy
– bár me lyi kük ja vá ra – más vég zi, és az ér té ke sí tett ter mék 
olyan fel- vagy össze sze re lés tár gyá ul szol gál, ame lyet az
ér té ke sí tõ maga vagy – ja vá ra – más vé gez, füg get le nül at -
tól, hogy azt kí sé ri-e pró ba üzem vagy nem, a ter mék ér té -
ke sí té sé nek tel je sí té si he lye az a hely, ahol a ter mék fel-
vagy össze sze re lé se, ille tõ leg annak üzem be he lye zé se
tör té nik.

33.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a ter mék ér té ke sí té se vas -
úti, vízi vagy légi köz le ke dé si esz kö zön tör té nik, és az a
Kö zös ség te rü le tén vég zett sze mély szál lí tás tar ta ma alatt
tel je sül, a ter mék ér té ke sí té sé nek tel je sí té si he lye az a
hely, ahol a sze mély szál lí tás in du lá si he lye van.

(2) E § al kal ma zá sá ban
a) Kö zös ség te rü le tén vég zett sze mély szál lí tás: az a

sze mély szál lí tás, amely nél az in du lá si és az ér ke zé si hely
egy aránt a Kö zös ség te rü le tén van, és ez idõ alatt a Kö zös -
ség te rü le tén kí vül nincs meg ál lá si hely;

b) sze mély szál lí tá sá nak in du lá si he lye: az elsõ be szál -
lá si pont a Kö zös ség te rü le tén, füg get le nül at tól, hogy azt
meg elõ zõ en a Kö zös ség te rü le tén kí vül volt-e meg ál lá si
hely vagy nem;

c) sze mély szál lí tá sá nak ér ke zé si he lye: az utol só ki -
szál lá si pont a Kö zös ség te rü le tén, füg get le nül at tól, hogy
azt köve tõen a Kö zös ség te rü le tén kí vül van-e meg ál lá si
hely vagy nem.

(3) Me net tér ti sze mély szál lí tás ese té ben az oda- és
vissza uta zás kü lön-kü lön, ön ál ló sze mély szál lí tás nak te -
kin ten dõ.

34.  § (1) Ab ban az eset ben, ha adó alany-ke res ke dõ ré -
szé re

a) gáz ér té ke sí té se föld gáz csõ ve ze ték-há ló za ton ke -
resz tül, vagy

b) vil la mos ener gia ér té ke sí té se
tör té nik, a ter mék ér té ke sí té sé nek tel je sí té si he lye az a
hely, ahol az adó alany-ke res ke dõ gaz da sá gi cél lal le te le -
pe dett, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig az a
hely, ahol la kó he lye vagy szokásos tartózkodási helye van.

(2) E § al kal ma zá sá ban adó alany-ke res ke dõ az, aki
(amely) gáz vagy vil la mos ener gia to vább ér té ke sí té sé vel
fõ te vé keny ség ként fog lal ko zik, és aki nek (amely nek) sa ját 
fel hasz ná lá sa (fo gyasz tá sa) ezek bõl a ter mé kek bõl el ha -
nya gol ha tó mér té kû.

35.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a 34.  §-ban em lí tett fel té -
te lek bár me lyi ke nem tel je sül, a gáz föld gáz csõ ve ze -
ték-há ló za ton ke resz tü li vagy a vil la mos ener gia ér té ke sí -
té sé nek tel je sí té si he lye az a hely, ahol a be szer zõ eze ket a
ter mé ke ket tény le ge sen fel hasz nál ja (el fo gyaszt ja).

(2) Amennyi ben a be szer zõ a gázt vagy a vil la mos ener -
gi át egész ben vagy rész ben nem hasz nál ja fel (nem fo -
gyaszt ja el), az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a fel nem
hasz nált (el nem fo gyasz tott) gáz vagy vil la mos ener gia
tény le ges fel hasz ná lá si (el fo gyasz tá si) he lyé nek azt a he -
lyet kell te kin te ni, ahol a be szer zõ gaz da sá gi cél lal le te le -
pe dett, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig azt a
he lyet, ahol la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye
van.

2. alfejezet

Teljesítés helye szolgáltatás nyújtása esetében

Általános szabály

36.  § Szol gál ta tás nyúj tá sa ese té ben a tel je sí tés he lye az
a hely, ahol a szol gál ta tás nyúj tó ja gaz da sá gi cél lal le te le -
pe dett, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig az a
hely, ahol la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van.

Különös szabályok

37.  § (1) Ab ban az eset ben, ha köz ve tí tõ va la mely ügy -
le tet – a 41., 44. és 46.  §-ok ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé -
te lé vel – más ne vé ben és ja vá ra köz ve tít, a köz ve tí tõi szol -
gál ta tás nyúj tá sá nak tel je sí té si he lye az a hely, ahol a köz -
ve tí tett ügy let tel je sí té si he lye van.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha a köz ve tí tõi szol gál -
ta tás igény be ve võ je a Kö zös ség más tag ál la má ban nyil -
ván tar tás ba vett adó alany, mint ahol a köz ve tí tett ügy let
tel je sí té si he lye van, a köz ve tí tõi szol gál ta tás nyúj tá sá nak
tel je sí té si he lye a Kö zös ség azon tag ál la ma, ahol ezzel
össze füg gés ben a köz ve tí tõi szol gál ta tás igény be ve võ jét
adó alany ként nyil ván tar tás ba vet ték.

38.  § (1) In gat lan hoz köz vet le nül kap cso ló dó szol gál ta -
tá sok nyúj tá sa ese té ben a tel je sí tés he lye az a hely, ahol az
in gat lan van.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett in gat lan hoz köz vet le -
nül kap cso ló dó szol gál ta tá sok kö ré be kü lö nö sen be le tar -
toz nak: az in gat lan köz ve tí tõi és -szak ér tõi szol gál ta tá sok,
valamint az épí té si mun kák vég zé sé nek elõ ké szí té sé re és
össze han go lá sá ra irá nyuló szol gál ta tá sok.

39.  § Sze mély szál lí tá sa, ter mék fu va ro zá sa ese té ben a
tel je sí tés he lye az az út vo nal, ame lyet a szol gál ta tás nyúj -
tá sa so rán tény le ge sen meg tesz nek.

40.  § (1) A 39.  §-tól el té rõ en, ha a ter mé ket a Kö zös sé -
gen be lül fu va roz zák, a tel je sí tés he lye az a hely, ahol a ter -
mék fu va ro zá sá nak in du lá si he lye van.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha a ter mék fu va ro zá sá -
nak igény be ve võ je a Kö zös ség más tag ál la má ban nyil ván -
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tar tás ba vett adó alany, mint ahol a ter mék fu va ro zá sá nak
in du lá si he lye van, a ter mék fu va ro zá sá nak tel je sí té si he -
lye a Kö zös ség azon tag ál la ma, ahol ezzel össze füg gés ben
a ter mék fu va ro zá sá nak igény be ve võ jét adó alany ként
nyil ván tar tás ba vet ték.

(3) A ter mék Kö zös sé gen be lü li fu va ro zá sa a fu va ro zás
min den olyan for má ját és mód ját ma gá ban fog lal ja,
amely ben az in du lá si hely és az ér ke zé si hely a Kö zös ség
egy más tól el té rõ tag ál la má ban van.

(4) Ter mék Kö zös sé gen be lü li fu va ro zá sa az is, ha a ter -
mék fu va ro zá sá nak in du lá si és ér ke zé si he lye a Kö zös ség
ugyan azon tag ál la má ban van, de az köz vet le nül egy má -
sik, ugyan an nak a ter mék nek a fu va ro zá sá hoz kap cso ló -
dik, amely nél vi szont az in du lá si és az ér ke zé si hely a Kö -
zös ség egy más tól el té rõ tag ál la má ban van.

(5) E § al kal ma zá sá ban
a) ter mék fu va ro zá sá nak in du lá si he lye: az a hely, ahol

a ter mék fu va ro zá sa tény le ge sen meg kez dõ dik, ide nem
ért ve azt az út sza kaszt, amely a fu va ro zan dó ter mék be ra -
ko dá sá nak he lyé ig tart;

b) ter mék fu va ro zá sá nak ér ke zé si he lye: az a hely, ahol
a ter mék fu va ro zá sa tény le ge sen be fe je zõ dik.

41.  § (1) Ab ban az eset ben, ha köz ve tí tõ a ter mék Kö -
zös sé gen be lü li fu va ro zá sát más ne vé ben és ja vá ra köz ve -
tí ti, a köz ve tí tõi szol gál ta tás nyúj tá sá nak tel je sí té si he lye
az a hely, ahol a ter mék fu va ro zá sá nak in du lá si he lye van.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha a köz ve tí tõi szol gál -
ta tás igény be ve võ je a Kö zös ség más tag ál la má ban nyil -
ván tar tás ba vett adó alany, mint ahol a ter mék fu va ro zá sá -
nak in du lá si he lye van, a köz ve tí tõi szol gál ta tás nyúj tá sá -
nak tel je sí té si he lye a Kö zös ség azon tag ál la ma, ahol ezzel 
össze füg gés ben a köz ve tí tõi szol gál ta tás igény be ve võ jét
adó alany ként nyil ván tar tás ba vet ték.

42.  § (1) A kö vet ke zõ szol gál ta tá sok nyúj tá sa ese té ben a 
tel je sí tés he lye az a hely, ahol a szol gál ta tást tény le ge sen
tel je sí tik:

a) kul tu rá lis, mû vé sze ti, tu do má nyos, ok ta tá si, szó ra -
koz ta tá si és sport szol gál ta tá sok, to váb bá más, ezek hez ha -
son ló szol gál ta tá sok, ide ért ve ezek szer ve zé sét is,
valamint az elõb bi ek hez já ru lé ko san kap cso ló dó szol gál -
ta tá sok;

b) sze mély szál lí tá sá hoz, ille tõ leg ter mék fu va ro zá sá -
hoz já ru lé ko san kap cso ló dó szol gál ta tá sok;

c) szak ér tõi ér té ke lés, amely köz vet le nül ter mék re
– ide nem ért ve az in gat lant – irá nyul;

d) ter mé ken – ide nem ért ve az in gat lant – vég zett
 munka.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett sze mély szál -
lí tá sá hoz, ille tõ leg ter mék fu va ro zá sá hoz já ru lé ko san kap -
cso ló dó szol gál ta tá sok kö ré be tar to zik a be-, ki- és át ra ko -
dás is.

43.  § A 42.  §-tól el té rõ en, ha a ter mék Kö zös sé gen be -
lüli fu va ro zá sá hoz já ru lé ko san kap cso ló dó szol gál ta tás
igény be ve võ je a Kö zös ség más tag ál la má ban nyil ván tar -
tás ba vett adó alany, mint ahol azt tény le ge sen tel je sí tik, a
ter mék Kö zös sé gen be lü li fu va ro zá sá hoz já ru lé ko san kap -
cso ló dó szol gál ta tás nyúj tá sá nak tel je sí té si he lye a Kö zös -
ség azon tag ál la ma, ahol ezzel össze füg gés ben a ter mék
Kö zös sé gen be lü li fu va ro zá sá hoz já ru lé ko san kap cso ló dó
szol gál ta tás igény be ve võ jét adó alany ként nyil ván tar tás ba
vet ték.

44.  § (1) Ab ban az eset ben, ha köz ve tí tõ a ter mék Kö -
zös sé gen be lü li fu va ro zá sá hoz já ru lé ko san kap cso ló dó
szol gál ta tás nyúj tá sát más ne vé ben és ja vá ra köz ve tí ti, a
köz ve tí tõi szol gál ta tás nyúj tá sá nak tel je sí té si he lye az a
hely, ahol a ter mék Kö zös sé gen be lü li fu va ro zá sá hoz já ru -
lé ko san kap cso ló dó szol gál ta tást tény le ge sen tel je sí tik.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha a köz ve tí tõi szol gál -
ta tás igény be ve võ je a Kö zös ség más tag ál la má ban nyil -
ván tar tás ba vett adó alany, mint ahol a ter mék Kö zös sé gen
be lü li fu va ro zá sá hoz já ru lé ko san kap cso ló dó szol gál ta tást
tény le ge sen tel je sí tik, a köz ve tí tõi szol gál ta tás nyúj tá sá -
nak tel je sí té si he lye a Kö zös ség azon tag ál la ma, ahol ezzel 
össze füg gés ben a köz ve tí tõi szol gál ta tás igény be ve võ jét
adó alany ként nyil ván tar tás ba vet ték.

45.  § (1) A 42.  §-tól el té rõ en, ha a 42.  § (1) be kez dé sé -
nek c) és d) pont já ban em lí tett szol gál ta tás igény be ve võ je
a Kö zös ség más tag ál la má ban nyil ván tar tás ba vett adó -
alany, mint ahol azt tény le ge sen tel je sí tik, a 42.  § (1) be -
kez dé sé nek c) és d) pont já ban em lí tett szol gál ta tás nyúj tá -
sá nak tel je sí té si he lye a Kö zös ség azon tag ál la ma, ahol
ezzel össze füg gés ben a 42.  § (1) be kez dé sé nek c) és
d) pont já ban em lí tett szol gál ta tás igény be ve võ jét adó -
alany ként nyil ván tar tás ba vet ték.

(2) Az (1) be kez dés ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ha a 
42.  § (1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban em lí tett szol gál -
ta tás sal érin tett ter mé ket kül de mény ként fel ad ják, vagy el -
fu va roz zák a Kö zös ség azon tag ál la má ból, ahol a 42.  §
(1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban em lí tett szol gál ta tást
tény le ge sen tel je sí tet ték.

46.  § (1) Az e §-ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok nyúj -
tá sá nál a tel je sí tés he lye az a hely, ahol ezzel összefüg -
gésben

a) a szol gál ta tást igény be ve võ adó alany gaz da sá gi cél -
lal le te le pe dett, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe -
dig, ahol la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van,
fel té ve, hogy ez más ál lam ban van, mint amely ál lam ban a
szol gál ta tást nyúj tó adó alany te le pe dett le gaz da sá gi cél -
lal, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig, ahol la kó -
he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van;

b) a szol gál ta tás igény be ve võ je le te le pe dett, le te le pe -
dés hi á nyá ban pe dig, ahol la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz -
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ko dá si he lye van, fel té ve, hogy ez a Kö zös ség te rü le tén kí -
vül van.

(2) Az e § al kal ma zá sa alá tar to zó szol gál ta tá sok a kö -
vet ke zõk:

a) szel lem i al ko tá sok hoz fû zõ dõ jo gok, to váb bá más,
ezek hez ha son ló jo gok idõ le ges vagy vég le ges át en ge dé se;

b) rek lám szol gál ta tá sok;
c) ta nács adá si, ügy vé di, szám vi te li, adó ügyi, szá mí tás -

tech ni kai, for dí tói és tol má cso lá si szol gál ta tá sok, to váb bá
más, ezek hez ha son ló szol gál ta tá sok, ide ért ve – a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel lel – a mér nö ki szol gál ta -
tást is;

d) ada tok fel dol go zá sa és in for má ci ók köz lé se;
e) bank i, biz to sí tá si, vi szont biz to sí tá si és egyéb pénz -

ügyi szol gál ta tá sok, ki vé ve a széf ügy le tet;
f) mun ka erõ köl csön zé se, ki ren de lé se, ille tõ leg sze -

mély zet ren del ke zés re bo csá tá sa;
g) ter mék – ide nem ért ve az in gat lant és a köz le ke dé si

esz kö zök bár mely faj tá ját – bér be adá sa;
h) föld gáz csõ ve ze ték- és vil la mos ener gia el osz tó-há ló -

za tok hoz való csat la ko zás biz to sí tá sa, valamint a há ló za -
to kon ke resz tü li föld gáz- és vil la mos ener gia-to váb bí tás
biz to sí tá sa, to váb bá más, ezek hez köz vet le nül kap cso ló dó
szol gál ta tá sok;

i) te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok;
j) rá di ós és te le ví zi ós mû sor szol gál ta tá sok;
k) elekt ro ni kus úton nyúj tott szol gál ta tá sok.

(3) E § al kal ma zan dó ab ban az eset ben is, ha
a) kö te le zett ség vál la lás tör té nik va la mely üz le ti vagy

hi va tás sze rû en foly ta tott te vé keny ség egész be ni vagy
rész be ni ab ba ha gyá sá ra, ille tõ leg va la mely (2) be kez dés
alá tar to zó jog gya kor lá sá tól való idõ le ges vagy vég le ges
tar tóz ko dás ra;

b) köz ve tí tõ az a) pont vagy a (2) be kez dés alá tar to zó
szol gál ta tás nyúj tá sát más ne vé ben és ja vá ra köz ve tí ti, a
köz ve tí tõi szol gál ta tás nyúj tá sá ra.

(4) E § a mér nö ki szol gál ta tás ra ab ban az eset ben al kal -
maz ha tó, ha az jel leg adó tar tal ma alap ján nem tar to zik a
38.  § és a 42.  § (1) be kez dé sé nek a), c) és d) pont ja alá.

(5) E § al kal ma zá sá ban elekt ro ni kus úton nyúj tott szol -
gál ta tás kü lö nö sen:

a) elekt ro ni kus tár hely ren del ke zés re bo csá tá sa, hon -
lap tá ro lá sa és üze mel te té se, valamint szá mí tás tech ni kai
esz köz és prog ram táv kar ban tar tá sa,

b) szoft ver ren del ke zés re bo csá tá sa és fris sí té se,
c) kép, szö veg és egyéb in for má ció ren del ke zés re bo -

csá tá sa, valamint adat bá zis el ér he tõ vé té te le,
d) zene, film és já ték – ide ért ve a sze ren cse já té kot is –

ren del ke zés re bo csá tá sa, valamint po li ti kai, kul tu rá lis,
mû vé sze ti, tu do má nyos, sport és szó ra koz ta tá si célú mû -
sor szol gál ta tás, ille tõ leg ilyen célú ese mé nyek köz ve tí té -
se, su gár zá sa,

e) táv ok ta tás,
fel té ve, hogy a szol gál ta tás nyúj tá sa és igény be vé te le glo -
bá lis in for má ci ós há ló za ton ke resz tül tör té nik. A szol gál -

ta tás nyúj tó ja és igény be ve võ je kö zöt ti, ilyen há ló za ton
ke resz tü li kap cso lat fel vé te le és tar tá sa – ide ért ve az aján -
lat té te lét és el fo ga dá sát is – azon ban ön ma gá ban még nem 
elekt ro ni kus úton nyúj tott szol gál ta tás.

47.  § Ab ban az eset ben, ha a 46.  § (2) be kez dé sé nek
k) pont já ban em lí tett szol gál ta tás igény be ve võ je olyan
nem adó alany, aki (amely) a Kö zös ség va la mely tag ál la -
má ban te le pe dett le, le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he -
lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van a Kö zös ség va la -
mely tag ál la má ban, és az elõ zõek ben em lí tett szol gál ta tást
nyúj tó adó alany gaz da sá gi cél lal a Kö zös ség te rü le tén kí -
vül te le pe dett le, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe -
dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van a Kö -
zös ség te rü le tén kí vül, a 46.  § (2) be kez dé sé nek k) pont já -
ban em lí tett szol gál ta tás nyúj tá sá nak tel je sí té si he lye a
Kö zös ség azon tag ál la ma, ahol a szol gál ta tást igény be ve -
võ nem adó alany le te le pe dett, le te le pe dés hi á nyá ban pe -
dig, ahol la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van.

48.  § Ab ban az eset ben, ha a 46.  § (2) be kez dé sé nek i) és 
j) pont já ban em lí tett szol gál ta tás igény be ve võ je olyan
nem adó alany, aki (amely) a Kö zös ség va la mely tag ál la -
má ban te le pe dett le, le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he -
lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van a Kö zös ség va la -
mely tag ál la má ban, és az elõ zõek ben em lí tett szol gál ta tást
nyúj tó adó alany gaz da sá gi cél lal a Kö zös ség te rü le tén kí -
vül te le pe dett le, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe -
dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van a Kö -
zös ség te rü le tén kí vül, a 46.  § (2) be kez dé sé nek i) és
j) pont já ban em lí tett szol gál ta tás nyúj tá sá nak tel je sí té si
he lye a Kö zös ség azon tag ál la ma, ahol a szol gál ta tást
igény be ve võ nem adó alany le te le pe dett, le te le pe dés hi á -
nyá ban pe dig, ahol la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si
he lye van, fel té ve, hogy a tény le ges igény be vé tel vagy
egyéb ként a va gyo ni elõny szer zé se a Kö zös ség e tag ál la -
má ban van.

49.  § Kü lön jog sza bály ren del kez het úgy is, hogy a 46.  § 
(2) be kez dé sé ben, ille tõ leg a 46.  § (3) be kez dé sé ben fel so -
rolt szol gál ta tá sok, valamint a köz le ke dé si esz kö zök bér -
be adá sa ese té ben a tel je sí tés he lye

a) bel föld le gyen, amennyi ben e tör vény ren del ke zé sei
sze rint a tel je sí tés he lye a Kö zös ség te rü le tén kí vül esne,
de a tény le ges igény be vé tel vagy egyéb ként a va gyo ni
elõny szer zé se bel föl dön van, ille tõ leg

b) a Kö zös ség te rü le tén kí vül le gyen, amennyi ben
e tör vény ren del ke zé sei sze rint a tel je sí tés he lye bel föld re
esne, de a tény le ges igény be vé tel vagy egyéb ként a va gyo -
ni elõny szer zé se a Kö zös ség te rü le tén kí vül van,
fel té ve, hogy a kü lön jog sza bá lyi ren del ke zés sel a ket tõs
adóz ta tás, ille tõ leg a nem adóz ta tás el ke rül he tõ. E ren del -
ke zés azon ban nem al kal ma zan dó a 46.  § (2) be kez dé sé -
nek k) pont ja alá tar to zó szol gál ta tá sok ra, ha eze ket nem
adó alany ré szé re nyújt ják, to váb bá e szol gál ta tá sok köz ve -
tí té sé re.
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3. alfejezet

Teljesítés helye termék Közösségen belüli beszerzése
esetében

Általános szabály

50.  § Ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben a
tel je sí tés he lye az a hely, ahol a ter mék – a be szer zõ ne vé re 
 szóló ren del te tés sel – a kül de mény kén ti meg ér ke zé se kor
vagy a fu va ro zás be fe je zé se kor van.

Különös szabályok

51.  § (1) Az 50.  § sé rel me nél kül a 19.  § a) pont já ban
em lí tett eset ben a tel je sí tés he lye a Kö zös ség azon tag ál la -
ma, amely a be szer zõ nek adó szá mot adott, és a be szer zõ a
ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se kor ezt az adó szá mot
hasz nál ta, amennyi ben a be szer zõ nem iga zol ja, hogy
ilyen sze mély ként a Kö zös ség azon má sik tag ál la má ban,
ahol a ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se az 50.  §
 szerint tel je sült, az adót – az utóbb em lí tett tag ál lam joga
sze rint – meg fi zet te.

(2) Ha a be szer zõ a Kö zös ség azon má sik tag ál la má ban,
ahol a ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se az 50.  § sze -
rint tel je sült, kö te les adót fi zet ni az adott tag ál lam joga
sze rint, és az (1) be kez dés ér tel mé ben bel föl dön is fi ze tett
adót a ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se után, az adó
alap ját a 79.  § (2) be kez dé se sze rint csök kent he ti.

52.  § Az 51.  § (1) be kez dé se nem al kal maz ha tó arra a
ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé sé re, amely nek a tel je -
sí té si he lye az 50.  § sze rint bel föld, fel té ve, hogy

a) a be szer zett ter mék a be szer zõ olyan to váb bi, bel föl -
dön tel je sí tett ter mék ér té ke sí té sé hez szük sé ges, amely nél
a cím zett a 141.  § sze rint adó fi ze tés re kö te le zett, valamint

b) a be szer zõ az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben
(a továb biak ban: Art.) meg ha tá ro zott össze sí tõ nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek ele get tett.

4. alfejezet

Teljesítés helye termék importja esetében

Általános szabály

53.  § Ter mék im port ja ese té ben a tel je sí tés he lye a
Közös ség azon tag ál la ma, ahol a ter mék a Kö zös ség te rü -
le té re tör té nõ be ho za ta la kor vagy egyéb mó don való be jut -
ta tá sa kor van.

Különös szabályok

54.  § (1) Az 53.  §-tól el té rõ en, ha a ter mék a 24.  § (1) be -
kez dé se ér tel mé ben nincs sza bad for ga lom ban, és

a) vám jo gi hely ze te a 111.  § (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont ja sze rint ala kul, vagy

b) a 111.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban em lí tett el já -
rá sok ha tá lya alatt áll, vagy

c) tel jes vám men tes ség gel járó ide ig le nes be ho za ta li
el já rás ha tá lya alatt áll, vagy

d) kül sõ kö zös sé gi áru to váb bí tá si el já rás ha tá lya alatt áll,
a ter mék im port já nak tel je sí té si he lye a Kö zös ség azon
tag ál la ma, ahol a ter mék a) pont ban em lí tett vám jo gi hely -
ze te meg szû nik, a b)–d) pon tok ban em lí tett ese tek ben pe -
dig, ahol a ter mék az ott meg ha tá ro zott eljárások hatálya
alól kikerül.

(2) Az (1) be kez dés meg fele lõen al kal ma zan dó ab ban
az eset ben is, ha a 24.  § (2) be kez dé se sze rint im por tált ter -
mék bel sõ kö zös sé gi áru to váb bí tá si el já rás ha tá lya alatt
áll.

III. Fejezet

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE,
FIZETENDÕ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA

Általános szabályok

55.  § (1) Az adó fi ze té si kö te le zett sé get annak a tény nek
a be kö vet ke zé se ke let kez te ti, amellyel az adóz ta tan dó
ügy let tény ál lás sze rû en meg va ló sul (a továb biak ban: tel -
je sí tés).

(2) Az (1) be kez dés hez fû zõ dõ jog ha tás be áll ab ban az
eset ben is, ha tel je sí tés hi á nya el le né re szám la ki bo csá tás
tör té nik. A jog ha tás a szám lán a ter mék ér té ke sí tõ je ként,
szol gál ta tás nyúj tó ja ként sze rep lõ sze mély re, szer ve zet re
áll be, ki vé ve, ha két sé get ki zá ró an bi zo nyít ja, hogy a
szám la ki bo csá tás el le né re tel je sí tés nem tör tént, vagy ha
tel je sí tés tör tént ugyan, de azt más tel je sí tet te.

56.  § A fi ze ten dõ adót – ha e tör vény más ként nem ren -
del ke zik – a tel je sí tés kor kell meg ál la pí ta ni.

Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására
vonatkozó különös szabályok

57.  § Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese té -
ben, ha az ügy let tár gya ter mé szet ben oszt ha tó és a rész tel -
je sí tés nek egyéb aka dá lya nincs, a rész tel je sí tés is telje -
sítés.

58.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese -
té ben, ha a fe lek rész let fi ze tés ben vagy ha tá ro zott idõ re
 szóló el szá mo lás ban ál la pod tak meg, tel je sí tés az ellen ér -
ték meg té rí té sé nek ese dé kes sé ge, amely re az adott rész let
vagy el szá mo lás vo nat ko zik.
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(2) Ab ban az eset ben, ha az az idõ szak, amely re az adott
rész let vagy el szá mo lás vo nat ko zik, tar ta má ban meg ha -
lad ja a 12 hó na pot, az (1) be kez dés tõl füg get le nül – idõ -
ará nyos rész tel je sí tés ként – tel je sí tés a ti zen ket te dik hó nap 
utol só nap ja is.

(3) E § nem al kal maz ha tó a ter mék 10.  § a) pont ja sze -
rin ti ér té ke sí té sé re.

59.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese -
té ben, ha a tel je sí tést meg elõ zõ en pénz vagy készpénz -
helyettesítõ fi ze té si esz köz for má já ban el len ér ték be be -
szá mít ha tó va gyo ni elõnyt jut tat nak (a továb biak ban: elõ -
leg), a fi ze ten dõ adót az elõ leg jó vá írá sa kor, kéz hez vé te le -
kor kell meg ál la pí ta ni.

(2) A jó vá írt, kéz hez vett elõ le get úgy kell te kin te ni,
mint amely a fi ze ten dõ adó ará nyos össze gét is tar tal maz za.

60.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese -
té ben, ha adó fi ze tés re a ter mé ket be szer zõ, szol gál ta tást
igény be ve võ adó alany kö te le zett, a fi ze ten dõ adót

a) az ügy let tel je sí té sét ta nú sí tó szám la kéz hez vé te le -
kor, vagy

b) az ellen ér ték meg té rí té se kor, vagy
c) a tel je sí tést kö ve tõ hó nap ti zen ötö dik nap ján

kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol tak kö zül az al kal ma -
zan dó, amely a leg ha ma rabb kö vet ke zik be.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett adó fi ze tés re kö te lez et -
tõl, ha a tel je sí tés és a fi ze ten dõ adó – (2) be kez dés sze -
rinti – meg ál la pí tá sa kö zött

a) az e tör vény ben sza bá lyo zott jog ál lá sá ban olyan vál -
to zás tör té nik, amely nek ered mé nye ként tõle adó fi ze tés
nem len ne kö ve tel he tõ, vagy

b) tar to zá sát ellen ér ték fe jé ben át vál lal ják,
a fi ze ten dõ adót – a (2) be kez dés tõl el té rõ en – az a) pont -
ban em lí tett eset ben a jog ál lás-vál to zást meg elõ zõ na pon,
a b) pont ban em lí tett eset ben pe dig a tar to zás át vál la lá sa -
kor kell meg ál la pí ta ni.

(4) E § egyéb ren del ke zé se i tõl füg get le nül a fi ze ten dõ
adót az (1) be kez dés c) pont ja sze rint kell meg ál la pí ta ni
arra a ter mék ér té ke sí tés re is, amely a 89.  §-ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek kel men tes az adó alól az zal az el té rés sel,
hogy ha az ügy let tel je sí té sét ta nú sí tó szám la ki bo csá tá sa a 
tel je sí tést kö ve tõ hó nap ti zen ötö dik nap já hoz ké pest ha -
ma rabb tör té nik, a fi ze ten dõ adót az ügy let tel je sí té sét ta -
nú sí tó szám la ki bo csá tá sa kor kell meg ál la pí ta ni.

61.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese té -
ben, ha az el len ér ték meg té rí té se pénz zel, kész pénz-he lyet te -
sí tõ fi ze té si esz köz zel vagy pénz he lyet te sí tõ esz köz zel tör té -
nik, a tel je sí tés re kö te le zett adó alany, aki (amely)

a) nyil ván tar tá sát az egy sze res könyv ve ze tés sza bá lyai
sze rint ve ze ti, vagy csak a be vé te le i rõl kö te les nyil ván tar -
tást ve zet ni, vagy

b) nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé nek – a költ ség ve tés
alap ján gaz dál ko dó szer vek be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé rõl  szóló jog sza bály sze rint – mó do sí tott tel -
je sí té si szem lé let ben tesz ele get,

a fi ze ten dõ adót leg ké sõbb az ellen ér ték meg fi ze té se kor
ál la pít hat ja meg.

(2) Ha az ellen ér ték meg fi ze té se rész le tek ben tör té nik, a 
fi ze ten dõ adót a rész let meg fi ze té se kor, leg alább a meg -
fizetett rész let ere jé ig kell meg ál la pí ta ni.

(3) Ha az el len ér té ket a tel je sí tés tõl szá mí tott negy ven -
ötö dik na pig egész ben vagy rész ben nem fi zet ték meg, az
(1) és (2) be kez dés tõl el té rõ en a fi ze ten dõ adót az elõ zõek -
ben em lí tett ha tár idõ le jár tát kö ve tõ na pon, a meg nem fi -
ze tett el len ér ték re is meg kell ál la pí ta ni.

(4) Az (1) be kez dés ben em lí tett adó alany tól, ha a tel je -
sí tés és a fi ze ten dõ adó – (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti –
meg ál la pí tá sa kö zött

a) az e tör vény ben sza bá lyo zott jog ál lá sá ban olyan vál -
to zás tör té nik, amely nek ered mé nye ként tõle adó fi ze tés
nem len ne kö ve tel he tõ, vagy

b) kö ve te lé sét ellen ér ték fe jé ben en ged mé nye zi, vagy

c) a ket tõs könyv ve ze tés sza bá lya i ra tér át,

a fi ze ten dõ adót – az (1)–(3) be kez dé sek tõl el té rõ en – az
a) pont ban em lí tett eset ben a jog ál lás vál to zást meg elõ zõ
na pon, a b) pont ban em lí tett eset ben a kö ve te lés en ged mé -
nye zé se kor, a c) pont ban em lí tett eset ben pe dig a nyi tó -
mér leg for du ló nap ján kell meg ál la pí ta ni.

(5) Annak a tel je sí tés re kö te le zett adó alany nak, aki
(amely) a ket tõs könyv ve ze tés sza bá lya i ról tér át az (1) be -
kez dés ben em lí tett nyil ván tar tá si mó dok va la me lyi ké re,
azon ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese té ben,
amely nél a tel je sí tés meg elõ zi a mér leg for du ló nap ját, fi -
ze ten dõ adót újó lag nem kell meg ál la pí ta nia, még ab ban
az eset ben sem, ha az el len ér té ket egész ben vagy rész ben a 
mér leg for du ló nap ján vagy azt köve tõen fi zet ték meg.

Termék Közösségen belüli beszerzésére vonatkozó
különös szabályok

62.  § Ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben a
tel je sí tés meg ál la pí tá sá ra e tör vény azon ren del ke zé se it
kell al kal maz ni, ame lyek az ah hoz ha son ló ter mék ér té ke -
sí tés re len né nek al kal ma zan dók.

63.  § (1) Ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té -
ben a fi ze ten dõ adót az ügy let tel je sí té sét ta nú sí tó szám la
ki bo csá tá sa kor, de leg ké sõbb a tel je sí tést kö ve tõ hó nap ti -
zen ötö dik nap ján kell meg ál la pí ta ni.

(2) Ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben az
adó fi ze tés re kö te lez et tõl, ha a tel je sí tés és a fi ze ten dõ adó
– (1) be kez dés sze rin ti – meg ál la pí tá sa kö zött
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a) az e tör vény ben sza bá lyo zott jog ál lá sá ban olyan vál -
to zás kö vet ke zik be, amely nek ered mé nye ként tõle adó -
fizetés nem len ne kö ve tel he tõ, vagy

b) tar to zá sát ellen ér ték fe jé ben át vál lal ják,
a fi ze ten dõ adót – az (1) be kez dés tõl el té rõ en – az a) pont -
ban em lí tett eset ben a jog ál lás-vál to zást meg elõ zõ na pon,
a b) pont ban em lí tett eset ben pe dig a tar to zás át vál la lá sa -
kor kell meg ál la pí ta ni.

Termék importjára vonatkozó különös szabályok

64.  § (1) Az 54.  §-ban em lí tett ese tek ben tel je sí tés a ter -
mék ott meg ha tá ro zott vám jo gi hely ze té nek [54.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja] meg szû né se, ille tõ leg a ter mék ott
meg ha tá ro zott el já rá sok [54.  § (1) be kez dé sé nek
b)–d) pont jai] ha tá lya aló li ki ke rü lé se.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha az im por tált ter mék
vám kö te les, ille tõ leg me zõ gaz da sá gi le fö lö zés vagy más,
a kö zös sé gi po li ti ka ke re té ben meg ha tá ro zott kö te le zõ jel -
le gû be fi ze tés ha tá lya alá tar to zik, a tel je sí tés re és a fi ze -
ten dõ adó meg ál la pí tá sá ra az elõ zõek ben em lí tett kö te le zõ
jel le gû be fi ze té sek re e vo nat ko zás ban meg ha tá ro zott jogi
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(3) Ab ban az eset ben, ha az im por tált ter mék a (2) be -
kez dés ben em lí tett kö te le zõ jel le gû be fi ze té sek egyi ké nek
ha tá lya alá sem tar to zik, a tel je sí tés re és a fi ze ten dõ adó
meg ál la pí tá sá ra a vám ra e vo nat ko zás ban meg ha tá ro zott
jogi ren del ke zé se ket al kal maz ni.

IV. Fejezet

ADÓ ALAPJA

Adó alapja termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása
esetében

65.  § Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese té -
ben az adó alap ja – ha e tör vény más ként nem ren del ke -
zik – a pénz ben ki fe je zett ellen ér ték, ame lyet a jo go sult
kap vagy kap nia kell akár a ter mék be szer zõ jé tõl, szol gál -
ta tás igény be ve võ jé tõl, akár har ma dik fél tõl, ide ért ve a tá -
mo ga tá sok bár mely olyan for má ját is, amely a ter mék ér té -
ke sí té sé nek, szol gál ta tás nyúj tá sá nak árát (díj át) köz vet le -
nül be fo lyá sol ja.

66.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese -
té ben, ha az ellen ér ték nem pénz ben ki fe je zett, és meg té rí -
té se sem pénz zel, kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel
vagy pénz he lyet te sí tõ esz köz zel tör té nik, ha nem ter mék
ér té ke sí té sé vel, szol gál ta tás nyúj tá sá val, mind két ügy le tet
ön ál ló an kell figye lembe ven ni az zal, hogy az egyik a má -
sik nak az el len ér té ke.

(2) Az adó alap ját pénz ben ki fe jez ve, a ter mék, szol gál -
ta tás szo ká sos pi a ci árán kell meg ál la pí ta ni.

67.  § (1) Az ellen ér ték he lyett a szo ká sos pi a ci ár az adó
alap ja ab ban az eset ben, ha a ter mék ér té ke sí té se, szol gál -
ta tás nyúj tá sa nem füg get len fe lek kö zött tör té nik, fel té ve,
hogy

a) az ellen ér ték arány ta la nul ma gas a ter mék, szol gál ta -
tás szo ká sos pi a ci árá hoz ké pest, és a ter mék ér té ke sí tõ jét,
szol gál ta tás nyúj tó ját egyéb ként az adó le vo ná si jog nem
egész ben il le ti meg;

b) az ellen ér ték arány ta la nul ala csony a ter mék, szol -
gál ta tás szo ká sos pi a ci árá hoz ké pest, és a ter mék be szer -
zõ jét, szol gál ta tás igény be ve võ jét az adó le vo ná si jog nem
egész ben il le ti meg;

c) az ellen ér ték arány ta la nul ala csony a ter mék, szol -
gál ta tás szo ká sos pi a ci árá hoz ké pest, és a ter mék ér té ke sí -
tõ jét, szol gál ta tás nyúj tó ját az adó le vo ná si jog nem egész -
ben il le ti meg, valamint a ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás
nyúj tá sa a 85.  § (1) be kez dé se, 86.  § (1) be kez dé se és
87.  §-a sze rint men tes az adó alól.

(2) Az (1) be kez dés nem al kal ma zan dó, ha az el len ér té -
ket kö te le zõ erõ vel jog sza bály ha tá roz za meg, vagy ha az
ellen ér ték meg ál la pí tá sa jog sza bá lyi ren del ke zé sek kö te -
le zõ ere jû ala pul vé te lé vel tör té nik.

68.  § A 11. és 12.  §-ban em lí tett ese tek ben az adó alap ja
a ter mék vagy az ah hoz ha son ló ter mék be szer zé si ára,
ilyen ár hi á nyá ban pe dig a tel je sí tés kor meg ál la pí tott elõ -
ál lí tá si ér té ke.

69.  § A 14.  §-ban em lí tett ese tek ben az adó alap ja az a
pénz ben ki fe je zett összeg, amely a szol gál ta tás nyúj tó já -
nál a tel je sí tés ér de ké ben ki adás ként fel me rül.

70.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese -
té ben az adó alap já ba be le tar toz nak:

a) az adók, vá mok, il le té kek, já ru lé kok, hoz zá já ru lá -
sok, le fö lö zé sek és más, kö te le zõ jel le gû be fi ze té sek, ki vé -
ve ma gát az e tör vény ben sza bá lyo zott adót;

b) a fel me rült já ru lé kos költ sé gek, ame lye ket a ter mék
ér té ke sí tõ je, szol gál ta tás nyúj tó ja há rít át a ter mék be szer -
zõ jé re, szol gál ta tás igény be ve võ jé re, így kü lö nö sen: a bi -
zo mánnyal, egyéb köz ve tí tés sel, cso ma go lás sal, fu va ro -
zás sal és biz to sí tás sal össze füg gõ dí jak és költ sé gek.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zan dó ab ban az
eset ben is, ha a já ru lé kos díj és költ ség át há rí tá sa kü lön
meg ál la po dá son ala pul.

71.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese -
té ben az adó alap já ba nem tar to zik bele:

a) az olyan ár- és díj en ged mény vagy ár- és díj vissza té -
rí tés (a továb biak ban együtt: ár en ged mény), ame lyet az
ere de ti ese dé kes ség hez ké pest az ellen ér ték elõ re ho zott
meg té rí té sé re te kin tet tel a tel je sí té sig ad nak; ille tõ leg

b) a ko ráb ban be szer zett ter mék, igény be vett szol gál -
ta tás mennyi sé gé re te kin tet tel a tel je sí té sig adott ár en ged -
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mény vagy más, szin tén a tel je sí té sig adott üz let po li ti kai
célú ár en ged mény;

c) az a pénz összeg, ame lyet az adó alany a ter mék be -
szer zõ jé tõl, szol gál ta tás igény be ve võ jé tõl – mint az át há rí -
tott költ ség iga zolt vég sõ vi se lõ jé tõl – kap, fel té ve, hogy
az így ka pott össze get az adó alany sa ját nyil ván tar tá sá ban
el szá mo lá si kö te le zett ség ként tart ja nyil ván.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett ár en ged mény
ab ban az eset ben üz let po li ti kai célú, ha

a) az ár en ged mény nyúj tó já tól füg get len fél lel kö tött és 
más füg get len fél szá má ra is – azo nos fel té te lek mel lett –
éssze rû en el ér he tõ, vagy

b) az ár en ged mény nyúj tó já tól füg get len fél lel is – azo -
nos fel té te lek mel lett – köt he tõ és szá má ra éssze rû en el ér -
he tõ
meg ál la po dás ban elõ re rög zí tett, vagy az annak alap ján
szá mí tott ár en ged mény pénz ben ki fe je zett – adó nél kül
szá mí tott – össze sí tett össze ge ki sebb, mint az ár en ged -
mény igény be vé te lé re jo go sí tó ter mék ér té ke sí té sek, szol -
gál ta tás nyúj tá sok pénz ben ki fe je zett – adó nél kül szá mí -
tott – össze sí tett el len ér té ke.

(3) A ter mék be szer zõ jé vel, szol gál ta tás igény be ve võ -
jé vel kö tött elõ ze tes meg álla po dás alap ján az ár en ged -
mény nyúj tó ja dönt het úgy is, hogy az ál ta la az (1) be kez -
dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
nyúj tott ár en ged mény pénz ben ki fe je zett össze ge a ter mék 
ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa adó alap já ba még is be le -
tar to zik, ille tõ leg az zal az adó alap ja utó lag sem csök ken
[77.  § (3) be kez dé se], fel té ve, hogy a nyúj tott ár en ged -
mény pénz ben ki fe je zett össze gé nek, mint va gyo ni elõny -
nek ter hé re akár az ár en ged mény nyúj tó ja, akár – az ár en -
ged mény nyúj tó já val kö tött elõ ze tes meg álla po dás alap -
ján – más ér té ke sít ter mé ket, nyújt szol gál ta tást. Ilyen eset -
ben az utóbb em lí tett ügy let – a nyúj tott ár en ged mény
pénz ben ki fe je zett össze gé nek, mint va gyo ni elõny nek
ere jé ig – ellen ér ték fe jé ben tel je sí tett ter mék ér té ke sí tés -
nek, szol gál ta tás nyúj tás nak mi nõ sül.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ja al kal ma zá sá nak to váb bi
fel té te le, hogy az adó alany a ka pott össze get sa ját nyil ván -
tar tá sá ban el kü lö ní tet ten és té te le sen mu tas sa ki, to váb bá
eh hez kap cso ló dó an adó le vo ná si jo got ne gya ko rol jon.

Adó alapja termék Közösségen belüli beszerzése
esetében

72.  § Ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben az
adó alap já nak meg ál la pí tá sá ra a 65–67., 70. és 71.  §-ok
ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ame lyek az ah hoz ha son ló
ter mék ér té ke sí tés re len né nek al kal ma zan dók.

73.  § A 22. és 23.  §-ban em lí tett ese tek ben az adó alap ja
a ter mék, vagy az ah hoz ha son ló ter mék be szer zé si ára,
ilyen ár hi á nyá ban pe dig a tel je sí tés kor meg ál la pí tott elõ -
ál lí tá si ér té ke.

Adó alapja termék importja esetében

74.  § (1) Ter mék im port ja ese té ben az adó alap ja az im -
por tált ter mék nek a tel je sí tés kor ha tá lyos vám jo gi ren del -
ke zé sek sze rint meg ál la pí tott vám ér té ke.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha a Kö zös ség te rü le té -
rõl ko ráb ban mun ka vég zés cél já ra ide ig le ne sen ki vitt ter -
mé ket im por tál a mun ka vég zé si szol gál ta tás igény be ve võ -
je, mint im por tá ló, anél kül, hogy ter mé két az im por tot
meg elõ zõ en ér té ke sí te né, az adó alap ja

a) a mun ka vég zé si szol gál ta tás nyúj tá sa fe jé ben meg -
té rí tett vagy meg té rí ten dõ ellen ér ték, ille tõ leg

b) az im por tált ter mék nek a vég zett mun ka foly tán be -
kö vet ke zett, pénz ben ki fe je zett ér ték nö ve ke dé se, ha leg -
ké sõbb az im port tel je sí té sé ig nem ál la pít ha tó meg az
a) pont sze rin ti ellen ér ték, vagy ha annak pénz ben ki fe je -
zett ér té ke ki sebb, mint a ter mé ken vég zett mun ka foly tán
be kö vet ke zett ér ték nö ve ke dés.

75.  § (1) Ter mék im port ja ese té ben az im por tált ter mék
adó alap já ba be le tar toz nak a kö vet ke zõk, fel té ve, hogy
azo kat a 74.  § sze rint meg ál la pí tott ér ték egyéb ként nem
tar tal maz za:

a) az adók, vá mok, il le té kek, já ru lé kok, hoz zá já ru lá -
sok, le fö lö zé sek és más, kö te le zõ jel le gû be fi ze té sek, ame -
lyek egy részt az im por tá ló kö zös sé gi tag ál la mon kí vül me -
rül nek fel, más részt, ame lye ket a ter mék im port já hoz kap -
cso ló dó an vet nek ki, ki vé ve ma gát az e tör vény ben sza bá -
lyo zott adót;

b) a já ru lé kos költ sé gek, ame lyek az im por tá ló kö zös -
sé gi tag ál la mon be lül az elsõ ren del te té si he lyig me rül nek
fel, így kü lö nö sen: a bi zo má nyi vagy egyéb köz ve tí tõi
költ sé gek, a cso ma go lá si, fu va ro zá si és biz to sí tá si költ -
ségek.

(2) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés b) pont já ban
em lí tett elsõ ren del te té si he lyen kí vül a tel je sí tés kor is mert 
olyan to váb bi ren del te té si hely is, amely a Kö zös ség te rü -
le tén van, az adó alap ját nö ve lik azok a já ru lé kos költ sé -
gek is, ame lyek az utóbb em lí tett ren del te té si he lyig me -
rül nek fel.

(3) E § al kal ma zá sá ban az elsõ ren del te té si hely az a
hely, amely a fu var le vé len vagy az im por tált ter mé ket kí -
sé rõ egyéb ok ira ton ilyen ér te lem ben sze re pel. Ilyen ér tel -
mû jel zés hi á nyá ban vagy ha az egy ér tel mû en nem ál la pít -
ha tó meg, elsõ ren del te té si hely nek azt a he lyet kell te kin -
te ni, ahol az elsõ le- vagy át ra kás tör té nik az im por tá ló kö -
zös sé gi tag ál lam ban.

76.  § Ter mék im port ja ese té ben az adó alap já ba nem tar -
to zik bele:

a) az olyan ár en ged mény, ame lyet az ere de ti ese dé kes -
ség le já ra tá hoz ké pest az ellen ér ték elõ re ho zott meg té rí té -
sé re te kin tet tel a tel je sí té sig ad nak; ille tõ leg

b) a ko ráb ban be szer zett ter mék mennyi sé gé re te kin tet -
tel a tel je sí té sig adott ár en ged mény.
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Adó alapjának utólagos csökkenése

77.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa,
valamint ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben az 
adó alap ja a jo go sult nak vissza té rí tett vagy vissza té rí ten dõ 
el len ér ték kel utó lag csök ken, ha a tel je sí tést köve tõen

a) az ügy let ér vény te len sé ge jog cí mén:
aa) az ügy let kö té se elõtt fenn ál lott hely ze tet ál lít ják

hely re, vagy
ab) az ügy le tet az ér vény te le ní tõ ha tá ro zat meg ho za ta -

lá ig ter je dõ idõ re ha tá lyos sá nyil vá nít ják, vagy
ac) az ügy le tet az arány ta lan elõny ki kü szö bö lé sé vel

ér vé nyes sé nyil vá nít ják;
b) az ügy let hi bás tel je sí té se jog cí mén:
ba) a jo go sult el áll az ügy let tõl, vagy
bb) a jo go sult ár- vagy díj le szál lí tást kap.

(2) Az adó alap ja utó lag csök ken ab ban az eset ben is, ha
a) tel je sí tés hi á nya  miatt az elõ le get vissza fi ze tik;
b) be tét dí jas ter mék vissza vál tá sa kor a be tét dí jat

vissza té rí tik.

(3) Az adó alap ja utó lag csök kent he tõ, ha a tel je sí tést
köve tõen ad nak a 71.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja
sze rint ár en ged ményt.

78.  § (1) A 77.  § al kal ma zá sá nak fel té te le, hogy a kö te -
le zett az ügy let tel je sí té sét ta nú sí tó szám la

a) ér vény te le ní té sé rõl gon dos kod jon a 77.  § (1) be kez -
dé sé nek aa) és ba) al pont já ban, valamint (2) be kez dé sé -
nek a) pont já ban em lí tett ese tek ben;

b) adat tar tal má nak mó do sí tá sá ról gon dos kod jon az
a) pont alá nem tar to zó ese tek ben, az adó alap já nak utó la -
gos csök ke né sé nek meg fele lõen.

(2) Ab ban az eset ben, ha az ügy let tel je sí té sét szám la
azért nem ta nú sít ja, mert e tör vény sze rint szám la ki bo csá -
tá sá ról nem kel lett a kö te le zett nek gon dos kod nia, a 77.  §
(1) és (2) be kez dé se sze rin ti ese tek ben az adó alap ja utó la -
gos csök ken té sé nek nem aka dá lya az (1) be kez dés nem
tel je sü lé se.

(3) Ab ban az eset ben, ha az adó alap já nak utó la gos
csök ke né se a ko ráb ban fi ze ten dõ adó ként meg ál la pí tott és
be val lott adót is csök ken ti, a kö te le zett jo go sult azt, mint a
131.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott fi ze ten dõ adót
csök ken tõ té telt leg ko ráb ban ab ban az adó meg ál la pí tá si
idõ szak ban figye lembe ven ni, amely ben

a) az ere de ti szám lát ér vény te le ní tõ szám la vagy az azt
mó do sí tó szám la a jo go sult sze mé lyes ren del ke zé sé re áll;

b) a kö te le zett a jo go sult nak az el len ér té ket vissza té rí ti, 
az elõ le get vissza fi ze ti, vagy a be tét dí jat vissza té rí ti az
a) pont alá nem tar to zó ese tek ben.

79.  § (1) Ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té -
ben, ha a be szer zõ a Kö zös ség más tag ál la má ban, ahol a
ter mék a kül de mény kén ti fel adá sa kor vagy a fu va ro zás
meg kez dé se kor volt, jö ve dé ki adó-vissza té rí tés ben ré sze -
sült, az adó alap ját csök kent he ti a vissza té rí tett jö ve dé ki

adó iga zolt össze gé vel, fel té ve, hogy a ter mék bel föl dön is
jö ve dé ki ter mék.

(2) Az 51.  § (2) be kez dés ben em lí tett eset ben a ter mék
Kö zös sé gen be lü li be szer zé sé nek adó alap ja csök kent he tõ
az zal az iga zolt pénz összeg gel, amely az adó alap já ul szol -
gált a Kö zös ség azon má sik tag ál la má ban, ahol a ter mék
Kö zös sé gen be lü li be szer zé se az 50.  § sze rint tel je sült.

Adó alapjának forintban történõ megállapítása

80.  § (1) Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa,
valamint ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben,
ha az adó alap ja kül föl di pénz nem ben ki fe je zett, a fo rint ra
tör té nõ át szá mí tás hoz azt a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ár fo lya mot kell al kal maz ni, amely

a) ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se, ille tõ leg elõ -
leg fi ze té se ese té ben, valamint a 60.  §-ban em lí tett ese tek -
ben a fi ze ten dõ adó meg ál la pí tá sa kor,

b) az 58.  §-ban em lí tett eset ben a szám la ki bo csá tá sa kor,
c) egyéb ese tek ben pe dig a tel je sí tés kor

ér vé nyes.

(2) Az al kal ma zan dó ár fo lyam az az utol só, az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ér vé nyes, az adott
kül föl di pénz nem va la mely egy sé gé nek fo rint ban ki fe je -
zett ára, ame lyet

a) bel föl dön pénz vál tá si en ge déllyel ren del ke zõ hi tel -
in té zet de vi zá ban el adá si ár ként je gyez; vagy

b) a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) hi -
va ta lo san köz zé tesz, fel té ve, hogy a fo rint ra tör té nõ át szá -
mí tás ra kö te le zett (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban:
kö te le zett) így dönt, és er rõl a dön té sé rõl az ál lam i adó ha -
tó ság nak elõ ze tes be je len tést tesz.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti vá lasz tá si jog úgy
gya ko rol ha tó, hogy az va la mennyi olyan ter mék ér té ke sí -
tés re, szol gál ta tás nyúj tás ra és ter mék Kö zös sé gen be lü li
be szer zés re ki ter jed, amely ese té ben az adó alap ja kül föl di 
pénz nem ben ki fe je zett.

(4) Az a kö te le zett, aki (amely) élt a (2) be kez dés
b) pont já ban em lí tett vá lasz tá si jo gá val, at tól a vá lasz tá sa
évét kö ve tõ nap tá ri év vé gé ig nem tér het el.

(5) Ab ban az eset ben, ha az adott kül föl di pénz nem nek
nincs – a (2) be kez dés a) pont ja sze rint – jegy zé se, a fo rint -
ra tör té nõ át szá mí tás hoz a kül föl di pénz nem va la mely
egy sé gé nek eu ró ban ki fe je zett ér té két kell ala pul ven ni,
ame lyet az MNB az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
pon tot meg elõ zõ nap tá ri ne gyed év re vo nat ko zó an tesz
köz zé.

81.  § Ter mék im port ja ese té ben, ha az adó alap ja kül föl -
di pénz nem ben ki fe je zett, a fo rint ra tör té nõ át szá mí tás hoz
azt az ár fo lya mot kell al kal maz ni, ame lyet a vám ér ték
– ide ért ve a 74.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett ese tet is –
meg ál la pí tá sá nál kell al kal maz ni.
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V. Fejezet

ADÓ MÉRTÉKE

82.  § (1) Az adó mér té ke az adó alap já nak 20 szá za lé ka.

(2) A 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt ter mé kek ese té ben 
az adó mér té ke az adó alap já nak 5 szá za lé ka.

83.  § Ha a jut ta tott va gyo ni elõny pénz ben ki fe je zett
össze gét úgy kell te kin te ni, mint amely fi ze ten dõ adót is
tar tal maz, annak meg ál la pí tá sá hoz

a) a 82.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett adó mér ték ese té -
ben 16,67 szá za lé kot,

b) a 82.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett adó mér ték ese té -
ben 4,76 szá za lé kot
kell al kal maz ni.

84.  § (1) A fi ze ten dõ adó meg ál la pí tá sá ra a tel je sí tés kor
ér vé nyes adó mér té ket kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en:
a) ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té ben,
b) elõ leg fi ze té se ese té ben,
c) a 60.  §-ban em lí tett ese tek ben, valamint
d) a 64.  § (2) és (3) be kez dé sé ben em lí tett ese tek ben

a fi ze ten dõ adó meg ál la pí tá sa kor ér vé nyes adó mér té ket
kell alkalmazni.

VI. Fejezet

ADÓ ALÓLI MENTESSÉG

Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekû jellegére
tekintettel

85.  § (1) Men tes az adó alól:
a) az egye te mes pos tai szol gál ta tás nyúj tá sa;
b) az a szol gál ta tás nyúj tás és az ah hoz szo ro san kap -

cso ló dó sé rült- vagy be teg ápo lás és sé rült- vagy be teg szál -
lí tás, valamint az azok hoz szo ro san kap cso ló dó ter mék ér -
té ke sí tés, ame lyet hu mán-egész ség ügyi el lá tás ke re té ben
köz szol gál ta tó – ilyen mi nõ sé gé ben – tel je sít;

c) az a szol gál ta tás nyúj tás és az ah hoz szo ro san kap -
cso ló dó sé rült- vagy be teg ápo lás, ame lyet hu mán-egész -
ség ügyi – ide ért ve ter mé szet gyó gyá sza tot is – te vé keny sé -
get vég zõ – ilyen mi nõ sé gé ben – tel je sít;

d) az em ber i szö vet, vér (ide ért ve a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott la bi lis vér ké szít mé nye ket is), anya tej
ér té ke sí té se, valamint az elõ zõek ben fel so rol tak kal és az
em ber i szerv ado má nyo zá sá val kap cso la tos szol gál ta tás -
nyúj tás;

e) az a szol gál ta tás nyúj tás és az ah hoz szo ro san kap -
cso ló dó ter mék ér té ke sí tés, ame lyet hu mán fog or vo si, fog -
tech ni ku si te vé keny sé get vég zõ – ilyen mi nõ sé gé ben – tel -
je sít;

f) az a szol gál ta tás nyúj tás és az ah hoz szo ro san kap cso -
ló dó ter mék ér té ke sí tés, ame lyet szo ciá lis el lá tás ke re té ben 
köz szol gál ta tó – ilyen mi nõ sé gé ben – tel je sít;

g) az a szol gál ta tás nyúj tás és az ah hoz szo ro san kap -
cso ló dó ter mék ér té ke sí tés, ame lyet gyer mek- és if jú ság vé -
de lem ke re té ben köz szol gál ta tó – ilyen mi nõ sé gé ben – tel -
je sít;

h) az a szol gál ta tás nyúj tás és az ah hoz szo ro san kap -
cso ló dó ter mék ér té ke sí tés, ame lyet böl csõ dei el lá tás ke re -
té ben köz szol gál ta tó – ilyen mi nõ sé gé ben – tel je sít;

i) az a szol gál ta tás nyúj tás és az ah hoz szo ro san kap cso -
ló dó óvo dai, di ák ott ho ni és kol lé gi u mi el lá tás, valamint az 
azok hoz szo ro san kap cso ló dó ter mék ér té ke sí tés, ame lyet
köz- és fel sõ ok ta tás, to váb bá a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott egyéb ok ta tás ke re té ben a köz szol gál ta tó, köz ok ta -
tá si in téz mény, fel sõ ok ta tá si in téz mény, egyéb fel nõtt kép -
zést foly ta tó in téz mény vagy – nem zet kö zi szer zõ dés alap -
ján – bel föl dön mû kö dõ kül föl di kul tu rá lis in té zet – ilyen
mi nõ sé gé ben – tel je sít;

j) az a szol gál ta tás nyúj tás, ame lyet óvo dai, ta ná ri, ok ta -
tói, ne ve lõi te vé keny sé get vég zõ – ilyen mi nõ sé gé ben –
tel je sít a köz- és fel sõ ok ta tás, to váb bá a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott egyéb ok ta tás ke re té ben, ide ért ve az elõ -
zõek ben fel so rol tak hoz kap cso ló dó ma gán óra adást is;

k) a bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi nyil ván tar tás ba be jegy -
zett, val lás vagy más lel ki is me re ti meg gyõ zõ dés ki nyil vá -
ní tá sá ra, gya kor lá sá ra lét re ho zott jogi sze mély ál tal sze -
mély zet ren del ke zés re bo csá tá sa a b), f), g), h) és i) pon tok -
ban em lí tett te vé keny sé gek el lá tá sa, ille tõ leg lel ki se gély,
gon do zás cél já ból;

l) a bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi nyil ván tar tás ba be jegy -
zett, alap sza bállyal (ala pí tó ok irat tal) és nyil ván tar tott tag -
ság gal ren del ke zõ, alap sza bá lya (ala pí tó ok ira ta) sze rint és 
tény le ge sen is nye re ség szer zés re nem tö rek võ sze mély,
szer ve zet ál tal a tag ja i nak tel je sí tett olyan szol gál ta tás -
nyúj tás és az ah hoz szo ro san kap cso ló dó ter mék ér té ke sí -
tés

la) amely nek ki zá ró la gos va gyo ni fe de ze te az alap sza -
bállyal össz hang ban meg ha tá ro zott, min den tag ra kö te le zõ 
tag sá gi díj, egyéb hoz zá já ru lás, a ka pott ál lam ház tar tá si tá -
mo ga tás és egyéb ado mány, valamint a sa ját te vé keny ség -
bõl szár ma zó nye re ség, amely a tár sa sá gi adó ról és az osz -
ta lék adó ról  szóló tör vény sze rint az adó zás elõt ti ered -
ményt csök ken ti, és

lb) amely a kö zös ér de kek nek meg fele lõen tár sa dal mi,
po li ti kai, mun ka vál la lói vagy mun kál ta tói, ille tõ leg
egyéb, szak mai ér de ke ket kép vi se lõ vagy azt védõ, val lá si
vagy más lel ki is me re ti, ha za fi as, hu ma ni tá ri us, ka ri ta tív és 
ha gyo mány õr zõ cé lo kat szol gál;

m) az a spor to lás sal, test edzés sel kap cso la tos szol gál ta -
tás nyúj tás, ame lyet köz szol gál ta tó – ilyen mi nõ sé gé ben –
tel je sít ter mé sze tes sze mély nek, aki azt spor to lá sá hoz,
test edzé sé hez ve szi igény be, ki vé ve az uszo da- és strand -
für dõ-szol gál ta tást, a sport ese mény meg te kin té sét,
valamint a spor to lást, test edzést szol gá ló in gat lan (in gat -
lan rész) bér be adá sát;
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n) a nép mû vé sze ti, népi ipar mû vé sze ti és ipar mû vé sze -
ti ter mé kek ki ál lí tá sá nak, vá sá rá nak és be mu ta tó já nak
szer ve zé se, ren de zé se és az ah hoz szo ro san kap cso ló dó,
jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott mi nõ sí tés sze rint zsû ri -
szám mal el lá tott, egye di vagy meg ha tá ro zott pél dány -
szám ban, nem ipar i gyár tás tech no ló gi á val elõ ál lí tott nép -
mû vé sze ti, népi ipar mû vé sze ti és ipar mû vé sze ti ter mék ér -
té ke sí té se, ame lyet köz szol gál ta tó – ilyen mi nõ sé gé ben –
tel je sít;

o) a köz szol gá la ti rá di ós és te le ví zi ós mû sor szol gál ta -
tá sok nyúj tá sa, ide nem ért ve az annak ke re té ben nyúj tott
ke res ke del mi jel le gû szol gál ta tá so kat.

(2) Az egyéb ok ta tás kö ré be tar toz nak:
a) a fel nõtt kép zés bõl az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben

meg ha tá ro zott szak ké pe sí tést adó ok ta tás, kép zés, to vább -
kép zés, vizs gá ra való fel ké szí tés és vizs gáz ta tás;

b) a fel nõtt kép zés rõl  szóló tör vény alap ján szer ve zett
és akk re di tált, ille tõ leg egyéb jog sza bály alap ján szer ve -
zett ok ta tás, kép zés, to vább kép zés, vizs gá ra való fel ké szí -
tés és vizs gáz ta tás;

c) az ál la mi lag, ille tõ leg nem zet kö zi leg el is mert nyelv -
vizs ga-bi zo nyít vány ki adá sá nak alap já ul szol gá ló vizs -
gáz ta tás;

d) a ta nul má nyi és te het ség gon do zó ver seny szerve -
zése, le bo nyo lí tá sa.

(3) Ab ban az eset ben, ha az (1) és (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott va la mely te vé keny ség

a) gya kor lá sát jog sza bály – ide nem ért ve az ön kor -
mány za ti ren de le tet – ha tó sá gi en ge dély hez (a te vé keny sé -
gi kör gya kor lá sá hoz szük sé ges en ge dély hez) köti, a ter -
mék ér té ke sí tés, szol gál ta tás nyúj tás adó men tes sé gé nek
fel té te le, hogy az érin tett sze mély, szer ve zet az en ge dély
bir to ká ban és annak alap ján vé gez ze te vé keny sé gét;

b) ké pe sí tés hez kö tött, és jog sza bály – ide nem ért ve az
ön kor mány za ti ren de le tet – ki vé telt nem tesz, a ter mék ér -
té ke sí tés, szol gál ta tás nyúj tás adó men tes sé gé nek fel té te le,
hogy az érin tett sze mély, szer ve zet ja vá ra te vé keny ke dõk
kö zött leg alább 1 olyan ter mé sze tes sze mély le gyen, aki a
jog sza bá lyok ban fog lalt ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek
iga zolt mó don meg fe lel.

(4) E § al kal ma zá sá ban köz szol gál ta tó:
a) a költ ség ve té si szerv az ala pí tó ok irat ban meg je lölt

te vé keny sé ge te kin te té ben;
b) a tár sa dal mi szer ve zet, tár sa dal mi szer ve ze tek szö -

vet sé ge, az egye sü let, a köz tes tü let, az or szá gos sport ági
szak szö vet ség az alap sza bály ban (ala pí tó ok irat ban) meg -
je lölt te vé keny sé gük te kin te té ben, to váb bá az ál ta luk mû -
köd te tett (fenn tar tott) in téz mény az alap sza bály ban (ala pí -
tó ok irat ban) meg je lölt te vé keny sé ge te kin te té ben;

c) a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, valamint az
egy há zak ról  szóló tör vény sze rint nyil ván tar tás ba vett
egy ház – ide ért ve az egy ház ön ál ló kép vi se le ti szerv vel
ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gét is, ha alap sza bá lya így ren -
del ke zik – és az egy há zak szö vet sé ge az alap sza bály ban
meg je lölt te vé keny sé gük te kin te té ben, to váb bá az ál ta luk

mû köd te tett (fenn tar tott) in téz mény az alap sza bály ban
(ala pí tó ok irat ban) meg je lölt te vé keny sé ge te kin te té ben;

d) az ala pít vány és a köz ala pít vány az ala pí tó ok irat ban 
meg je lölt te vé keny sé gük te kin te té ben, to váb bá az ál ta luk
mû köd te tett (fenn tar tott) in téz mény az alap sza bály ban
(ala pí tó ok irat ban) meg je lölt te vé keny sé ge te kin te té ben;

e) a köz hasz nú tár sa ság és a non pro fit gaz da sá gi tár sa -
ság az alap sza bály ban (ala pí tó ok irat ban) meg je lölt te vé -
keny sé gük te kin te té ben;

f) a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény sze rint
köz hasz nú ként vagy ki e mel ke dõ en köz hasz nú ként nyil -
ván tar tás ba vett sze mély, szer ve zet az alap sza bály ban
(ala pí tó ok irat ban) meg je lölt köz hasz nú te vé keny sé ge te -
kin te té ben;

g) min den olyan sze mély, szer ve zet – az a)–f) pon tok -
tól füg get le nül –, aki (amely) biz to sí tott vagy más ked vez -
mé nye zett ré szé re tár sa da lom biz to sí tá si vagy egyéb – jog -
sza bály alap ján – kö te le zõ biz to sí tá si jog vi szony ke re té -
ben vég zi te vé keny sé gét;

h) min den olyan sze mély, szer ve zet – az a)–g) pon tok -
tól füg get le nül –, aki re (amely re) a kö vet ke zõ fel té te lek
együt te sen tel je sül nek:

ha) alap sza bá lya (ala pí tó ok ira ta) sze rint és tény le ge -
sen is rend sze res nye re ség szer zés re nem tö rek szik, nye re -
ség eset le ges el éré se ese té ben azt az (1) és (2) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott bár mely te vé keny sé ge fenn tar tá sá ra, ja ví tá -
sá ra vagy bõ ví té sé re hasz nál ja fel,

hb) ve ze tõ tiszt ség vi se lõi e fel ada tu kat ön kén te sen lát -
ják el, sa ját sze mé lyes, ille tõ leg köz ve tí tõ sze mé lye ken ke -
resz tü li anya gi vagy egyéb ér de kelt sé gük sem köz vet le nül, 
sem köz vet ve nem függ a vég zett te vé keny ség eredmé -
nyétõl,

hc) az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bár mely
te vé keny sé ge ke re té ben tel je sí tett ter mék ér té ke sí tés, szol -
gál ta tás nyúj tás so rán al kal ma zott ár (díj), ha az az árak
meg ál la pí tá sá ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Ártv.) ha -
tá lya alá tar to zik, meg fe lel az Ártv. ren del ke zé se i nek,
egyéb ese tek ben pe dig ala cso nyabb a ter mék, szol gál ta tás
szo ká sos pi a ci árá nál.

(5) A (4) be kez dés h) pont já ban fel so rolt fel té te lek tel je -
sü lé sé tõl füg get le nül, az a sze mély, szer ve zet, akit (ame -
lyet) a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá -
to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény (a továb -
biak ban: Tpvt.) ren del ke zé sei alap ján, az (1) és (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott bár mely te vé keny sé gét érin tõ en bí -
ró sá gi vagy más ha tó sá gi ha tá ro zat

a) meg ál la pí tot ta a ma ga tar tás tör vénybe üt kö zé sét, el -
ren del te a meg té vesz tés re al kal mas tá jé koz ta tás sal kap -
cso lat ban hely re iga zí tó nyi lat ko zat köz zé té te lét [Tpvt.
77.  §-a (1) be kez dé sé nek d) és h) pont ja, ille tõ leg 86.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) és c) pont ja], a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl az azt kö ve tõ nap tá ri év vé gé ig,

b) el ren del te a tör vénybe üt kö zõ ál la pot meg szün te té -
sét, meg til tot ta a tör vénybe üt kö zõ ma ga tar tás to váb bi
foly ta tá sát, a tör vénybe üt kö zés meg ál la pí tá sa ese tén kö te -
le zett sé get írt elõ [Tpvt. 77.  §-a (1) be kez dé sé nek
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e)–g) pont jai, ille tõ leg 86.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és
d) pont ja], a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl az azt kö ve -
tõ má so dik nap tá ri év vé gé ig,

c) a fo gyasz tók szé les kö rét érin tõ vagy je len tõs nagy -
sá gú hát rányt oko zó tör vénybe üt kö zõ te vé keny sé ge  miatt, 
kö te le zett az ár le szál lí tá sá ra, az áru ki ja ví tá sá ra vagy ki -
cse ré lé sé re, ille tõ leg az ár vissza fi ze té sé re [Tpvt. 92.  §-a],
a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl az azt kö ve tõ har ma dik 
nap tá ri év vé gé ig

nem mi nõ sül köz szol gál ta tó nak.

Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos
jellegére tekintettel

86.  § (1) Men tes az adó alól:

a) a biz to sí tá si, vi szont biz to sí tá si szol gál ta tás nyúj tá sa, 
ide ért ve a biz to sí tá si al kusz és köz ve tí tõ ál tal – ilyen mi nõ -
sé gé ben – tel je sí tett szol gál ta tás nyúj tást is, to váb bá az
élet biz to sí tá si és a nem élet biz to sí tá si ág el kü lö nült mû ve -
lé sé re te vé keny sé gi en ge déllyel ren del ke zõ, ugyan azon
sze mé lyek, szer ve ze tek több sé gi tu laj do ná ban álló fe lek
egy más kö zöt ti olyan szol gál ta tás nyúj tá sa, amely köz vet -
le nül szük sé ges az egyik fél biz to sí tá si, vi szont biz to sí tá si
szol gál ta tá sá nak nyúj tá sá hoz, és az ellen ér ték, ame lyet a
má sik fél kap vagy kap nia kell, nem több an nál, mint a nála 
ezzel össze füg gés ben iga zol tan fel me rült költ ség;

b) a hi tel-, pénz köl csön és egyéb, ilyen jog vi szonyt
meg tes te sí tõ szol gál ta tás (e § al kal ma zá sá ban a továb biak -
ban együtt: hi tel) nyúj tá sa és köz ve tí té se, valamint ezek
hi te le zõ ál ta li ke ze lé se;

c) a hi tel nyúj tá sá hoz kap cso ló dó vagy egyéb biz to sí té -
ki célú kö te le zett ség vál la lá sa és köz ve tí té se, valamint
ezek hi te le zõ ál ta li ke ze lé se;

d) a fo lyó-, be tét- és ügy fél szám lá val, fi ze tés sel, át uta -
lás sal, csekk-, egyéb pénz kö ve te lés sel és pénz ügyi esz -
köz zel kap cso la tos szol gál ta tás nyúj tá sa, ide ért ve ezek
köz ve tí té sét is, ki vé ve ma gát a kö ve te lés (kinn le võ ség) be -
haj tá sát;

e) a ma gyar és kül föl di tör vényes fi ze tõ esz köz zel kap -
cso la tos szol gál ta tás nyúj tá sa, ide ért ve ezek köz ve tí té sét
is, de ide nem ért ve az arany ból, ezüst bõl vagy más fém bõl
ké szí tett ér me kol lek ci ót és a bank jegy kol lek ci ót, ille tõ leg
ezek da rab ját, ame lye ket szo ká so san tör vényes fi ze tõ esz -
köz ként nem hasz nál nak, vagy ame lyek nek egyéb ként nu -
miz ma ti kai ér té ke van;

f) a jogi sze mély ben, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ szer ve zet ben tu laj do no si (tag sá gi) jog vi szonyt,
valamint a hi te le zé si jog vi szonyt meg tes te sí tõ va gyo ni ér -
té kû jog át en ge dé se és az ezek kel kap cso la tos szol gál ta tás
nyúj tá sa, ide ért ve ezek köz ve tí té sét is, de ide nem ért ve az
ilyen jog vi szonyt meg tes te sí tõ, ma te ri a li zált ér ték pa pír
ke ze lé sét és õr zé sét;

g) a be fek te té si alap és a koc ká za ti tõ ke alap ke ze lé se,
valamint a ma gánnyug díj pénz tár, az ön kén tes köl csö nös

biz to sí tó pénz tár és a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény ré szé re vég zett port fó lió-ke ze lés;

h) a pos tai bé lyeg név ér té ken tör té nõ ér té ke sí té se,
amely bel föl dön pos tai szol gál ta tás bér men te sí té sé re al -
kal mas, valamint az il le ték bé lyeg és más, fi ze té si kö te le -
zett ség tel je sí té sé re, ha tó ság ál tal ki bo csá tott bé lyeg, jegy
név ér té ken tör té nõ ér té ke sí té se;

i) a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló tör vény ha tá lya
alá tar to zó sze ren cse já ték-szol gál ta tás nyúj tá sa, ide ért ve
ezek köz ve tí té sét is;

j) a be épí tett in gat lan (in gat lan rész) és az eh hez tar to zó
föld rész let ér té ke sí té se, ki vé ve annak a be épí tett in gat lan -
nak (in gat lan rész nek) és az eh hez tar to zó föld rész let nek az 
ér té ke sí té sét, amely nek

ja) elsõ ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te le még nem
tör tént meg; vagy

jb) elsõ ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te le meg tör tént,
de az arra jo go sí tó ha tó sá gi en ge dély jog erõ re emel ke dé se
és az ér té ke sí tés kö zött még nem telt el 2 év;

k) a be épí tet len in gat lan (in gat lan rész) ér té ke sí té se, ki -
vé ve az épí té si te lek (te lek rész) ér té ke sí té sét;

l) az in gat lan (in gat lan rész) bér be adá sa, ha szon bér be -
adá sa.

(2) Az (1) be kez dés l) pont ja nem al kal maz ha tó:

a) a ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás nyúj tá sá nak
biz to sí tá sát szol gá ló bér be adás ra;

b) a köz le ke dé si esz köz el he lye zé sé nek, par ko lá sá nak
biz to sí tá sát szol gá ló bér be adás ra;

c) az in gat lan nal tar tó san össze kö tött gép, egyéb be ren -
de zés bér be adá sá ra;

d) a széf bér be adá sá ra.

87.  § Men tes az adó alól a ter mék ér té ke sí té se ab ban az
eset ben, ha

a) az ér té ke sí tést meg elõ zõ en a ter mé ket ki zá ró lag a
85.  § (1) be kez dé se vagy a 86.  § (1) be kez dé se sze rint adó -
men tes ter mék ér té ke sí tés hez és szol gál ta tás nyúj tás hoz
hasz nál ták, egyéb mó don hasz no sí tot ták, és a ter mék hez
adó le vo ná si jog nem kap cso ló dott;

b) az ér té ke sí tést meg elõ zõ en a ter mék hez kap cso ló dó
elõ ze tesen fel szá mí tott adó a 124. és 125.  § sze rint nem
von ha tó le.

Adókötelessé tétel

88.  § (1) A 86.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en a bel föl dön
nyil ván tar tás ba vett adó alany az ál lam i adó ha tó ság nak tett
elõ ze tes be je len té se alap ján dönt het úgy is, hogy

a) a 86.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban em lí tett
ter mék ér té ke sí té sét, ille tõ leg

b) a 86.  § (1) be kez dé sé nek l) pont já ban em lí tett szol -
gál ta tás nyúj tá sát

adó kö te les sé te szi.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az adó alap já ra a
82.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett adó mér ték al kal ma zan dó.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett vá lasz tá si jog kü lön-kü -
lön vagy/és együt te sen gya ko rol ha tó oly mó don, hogy az
adó kö te les sé té telt az (1) be kez dés a) vagy/és b) pont ja alá
tar to zó va la mennyi ter mék ér té ke sí tés re, ille tõ leg szol gál -
ta tás nyúj tás ra ki ter jed.

(4) Az az adó alany, aki (amely) élt az (1) be kez dés ben
em lí tett vá lasz tá si jo gá val, at tól a vá lasz tá sa évét kö ve tõ
ötö dik nap tá ri év vé gé ig nem tér het el.

Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli
értékesítése esetében

89.  § (1) Men tes az adó alól – a (2) és (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott el té rés sel – a bel föl dön kül de mény ként fel -
adott vagy bel föld rõl fu va ro zott ter mék ér té ke sí té se iga -
zol tan bel föl dön kí vül re, de a Kö zös ség te rü le té re, füg get -
le nül at tól, hogy a kül de mény kén ti fel adást vagy a fu va ro -
zást akár az ér té ke sí tõ, akár a be szer zõ vagy – bár me lyi kük 
ja vá ra – más vég zi, egy olyan má sik adó alany nak, aki
(amely) ilyen mi nõ sé gé ben nem bel föl dön, ha nem a Kö -
zös ség más tag ál la má ban jár el, vagy szin tén a Kö zös ség
más tag ál la má ban nyil ván tar tás ba vett adó fi ze tés re kö te le -
zett, nem adó alany jogi sze mély nek.

(2) Men tes az adó alól a bel föl dön kül de mény ként fel -
adott vagy bel föld rõl fu va ro zott új köz le ke dé si esz köz ér -
té ke sí té se iga zol tan bel föl dön kí vül re, de – a be szer zõ ne -
vé re  szóló ren del te tés sel – a Kö zös ség te rü le té re, füg get le -
nül at tól, hogy a kül de mény kén ti fel adást vagy a fu va ro -
zást akár az ér té ke sí tõ, akár a be szer zõ vagy – bár me lyi kük 
ja vá ra – más vég zi,

a) egy olyan má sik adó alany nak, aki (amely) ilyen mi -
nõ sé gé ben nem bel föl dön, ha nem a Kö zös ség más tag ál la -
má ban jár el, vagy szin tén a Kö zös ség más tag ál la má ban
nyil ván tar tás ba vett adó fi ze tés re kö te le zett, nem adó alany
jogi sze mély nek, akik nek (ame lyek nek) az utóbb em lí tett
tag ál lam joga sze rint, amely tar tal má ban meg fe lel a
Héa-irány elv 3. cik ke (1) be kez dé sé nek, a ter mé kek Kö -
zös sé gen be lü li be szer zé se után egyéb ként nem kell adót
fi zet ni ük; vagy

b) bár mely más, az a) pont alá nem tar to zó nem adó -
alany sze mély nek, szer ve zet nek.

(3) Men tes az adó alól a bel föl dön kül de mény ként fel -
adott vagy bel föld rõl fu va ro zott jö ve dé ki ter mék ér té ke sí -
té se iga zol tan bel föl dön kí vül re, de – a be szer zõ ne vé re
 szóló ren del te tés sel – a Kö zös ség te rü le té re, füg get le nül
at tól, hogy a kül de mény kén ti fel adást vagy a fu va ro zást
akár az ér té ke sí tõ, akár a be szer zõ vagy – bár me lyi kük ja -
vá ra – más vég zi, egy olyan má sik adó alany nak, aki
(amely) ilyen mi nõ sé gé ben nem bel föl dön, ha nem a Kö -
zös ség más tag ál la má ban jár el, vagy szin tén a Kö zös ség
más tag ál la má ban nyil ván tar tás ba vett adó fi ze tés re kö te le -
zett, nem adó alany jogi sze mély nek, akik nek (ame lyek -

nek) az utóbb em lí tett tag ál lam joga sze rint, amely tar tal -
má ban meg fe lel

a) a Héa-irány elv 3. cik ke (1) be kez dé sé nek, a ter mé -
kek Kö zös sé gen be lü li be szer zé se után egyéb ként nem
kell adót fi zet ni ük; és

b) a jö ve dé ki adó-kö te les ter mé kek re vo nat ko zó ál ta lá -
nos ren del ke zé sek rõl és e ter mé kek tar tá sá ról, szál lí tá sá ról 
és el len õr zé sé rõl  szóló 92/12 EGK ta ná csi irány elv nek
(a továb biak ban: Jö ve dé ki adó-irány elv), a jö ve dé ki ter -
mék be szer zé se után jö ve dé ki adó-fi ze té si kö te le zett sé ge
ke let ke zik.

(4) Men tes az adó alól to váb bá a ter mék 12.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti ér té ke sí té se, fel té ve, hogy az az (1)–(3) be -
kez dé sek bár me lyi ke sze rint adó men tes ség alá tar toz na, ha 
a ter mék be szer zõ je egy má sik adó alany len ne.

90.  § (1) A 89.  § (1) be kez dé se nem al kal maz ha tó ab ban
az eset ben, ha a ter mé ket

a) ér té ke sí tõ adó alany ala nyi adó men tes ség ben ré sze -
sül; vagy

b) be szer zõ adó alany nak, aki (amely) ilyen mi nõ sé gé -
ben nem bel föl dön, ha nem a Kö zös ség más tag ál la má ban
jár el, vagy szin tén a Kö zös ség más tag ál la má ban nyil ván -
tar tás ba vett egyéb ként adó fi ze tés re kö te le zett, nem adó -
alany jogi sze mély nek e be szer zé sük után az utóbb em lí tett 
tag ál lam joga sze rint, amely tar tal má ban meg fe lel a
Héa-irány elv 3. cik ke (1) be kez dé sé nek, nem kell adót fi -
zet ni ük.

(2) A 89.  § (3) be kez dé se nem al kal maz ha tó ab ban az
eset ben, ha a ter mék ér té ke sí tõ je ala nyi adó men tes ség ben
ré sze sül.

(3) A 89.  § (1) be kez dé se, valamint (3) és (4) be kez dé se
nem al kal maz ha tó a hasz nált in gó ság, mû al ko tás, gyûj te -
mény da rab és ré gi ség ér té ke sí té sé re, fel té ve, hogy azok ra
e tör vény ren del ke zé se it a XVI. fe je zet ben meg ha tá ro zott
el té ré sek kel al kal maz zák.

Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli
beszerzése esetében

91.  § (1) Men tes az adó alól a ter mék Kö zös sé gen be lü li
be szer zé se, ha a ter mék

a) 2.  § a) pont ja sze rin ti ér té ke sí té se szin tén men tes az
adó alól;

b) 2.  § c) pont ja sze rin ti im port ja szin tén a 93.  § (1) be -
kez dé se, a 94.  § (1) be kez dé se, valamint a 97.  § sze rint
men tes az adó alól;

c) 2.  § b) pont ja sze rin ti Kö zös sé gen be lü li be szer zé sé -
hez kap cso ló dó elõ ze tesen fel szá mí tott adó vissza té rít te té -
sé re a be szer zõ a XVIII. fe je zet ren del ke zé sei sze rint jo go -
sult len ne.

(2) Men tes az adó alól a ter mék Kö zös sé gen be lü li be -
szer zé se a kö vet ke zõ fel té te lek együt tes tel je sü lé sé nek
ese té ben is:
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a) a ter mék be szer zõ je bel föl dön gaz da sá gi cél lal nem
te le pe dett le, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig
la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye nincs bel föl -
dön, de õt a Kö zös ség va la mely más tag ál la má ban adó -
alany ként nyil ván tar tás ba vet ték;

b) a ter mék be szer zé se az a) pont ban em lí tett adó alany
bel föl dön tel je sí ten dõ to váb bi ter mék ér té ke sí té sé hez
szük sé ges;

c) a ter mék kül de mény kén ti fel adá sa vagy fu va ro zá sa
meg kez dé sé nek he lye – a b) pont ban em lí tett ter mék ér té -
ke sí tés cím zett jé nek ne vé re  szóló ren del te tés sel – a Kö -
zös ség va la mely má sik olyan tag ál la ma, amely el tér a Kö -
zös ség azon tag ál la má tól, ahol a ter mék be szer zõ jét az
a) pont sze rint adó alany ként nyil ván tar tás ba vet ték;

d) a b) pont ban em lí tett ter mék ér té ke sí tés cím zett je
olyan adó alany vagy nem adó alany jogi sze mély, akit
(ame lyet) mint adó fi ze tés re kö te le zet tet, az ál lam i adó ha -
tó ság nyil ván tar tás ba vett.

Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli
fuvarozása esetében

92.  § Men tes az adó alól a ter mék Kö zös sé gen be lü li fu -
va ro zá sa ab ban az eset ben, ha

a) a ter mék fu va ro zá sá nak in du lá si vagy ér ke zé si he lye 
az Azo ri-szi ge te ken vagy Ma de i ra au to nóm te rü let ré szét
ké pe zõ szi ge te ken van;

b) a ter mék fu va ro zá sa az a) pont ban em lí tett szi ge tek
kö zött tör té nik.

Adó aló li men tes ség ter mék im port ja ese té ben

93.  § (1) Men tes az adó alól:
a) a ter mék im port ja ab ban az eset ben, ha a ter mék 2.  §

a) pont ja sze rin ti ér té ke sí té se szin tén men tes az adó alól;
b) a ter mék 24.  § (1) be kez dé se sze rin ti im port ja ab ban

az eset ben, ha az a vám men tes sé gek kö zös sé gi rend sze ré -
nek lét re ho zá sá ról  szóló 918/83/EGK ta ná csi ren de let ben
(a továb biak ban: Vám men tes sé gi-ren de let) sza bá lyo zott
vám men tes sé gi jog cí mek va la me lyi ké nek al kal ma zá sa alá 
tar to zik az ab ban, valamint a kö zös sé gi vám jog vég re haj -
tá sá ról  szóló tör vény ben (a továb biak ban: Vám tv.) meg -
ha tá ro zot tak sze rint, fel té ve, hogy e tör vény más ként nem
ren del ke zik;

c) a ter mék 24.  § (2) be kez dé se sze rin ti im port ja, fel té -
ve, hogy arra a b) pont sze rin ti adó men tes ség vo nat koz na
ak kor, ha a ter mék im port ja a 24.  § (1) be kez dé se sze rint
tel je sül ne;

d) a ko ráb ban a Kö zös ség te rü le tén kí vül re ér té ke sí tett
ter mék [98.  § (1) be kez dé se] vál to zat lan ál la pot ban tör té -
nõ im port ja ab ban az eset ben, ha az vám men tes ség alá tar -
to zik, és a ko ráb bi ér té ke sí tõ, valamint az im por tá ló sze -
mé lye meg egye zik egy más sal;

e) a ko ráb ban a Kö zös ség te rü le té rõl ide ig le nes jel leg -
gel ki vitt ter mék vál to zat lan ál la pot ban – ide ért ve a ga ran -
ci á lis kö te le zett ség vál la lás tel je sí té se ke re té ben ki ja ví tott
vagy ki cse rélt ter mé ket is – tör té nõ im port ja ab ban az eset -
ben, ha az vám men tes ség alá tar to zik, és az ide ig le nes ki -
vi telt kérõ, valamint az im por tá ló adó alany sze mé lye meg -
egye zik egy más sal;

f) a ter mék dip lo má ci ai és kon zu li kap cso la tok ke re té -
ben tör té nõ im port ja ab ban az eset ben, ha az vám men tes -
ség alá tar to zik;

g) a ter mék im port ja a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal nem -
zet kö zi szer ve zet ként el is mert szer ve zet vagy annak kép -
vi se le te, ille tõ leg annak tiszt vi se lõ je ál tal a nem zet kö zi
szer ve ze tet lét re ho zó vagy a nem zet kö zi szer ve zet szék -
hely egyez mé nyé rõl  szóló – jog sza bály ban ki hir de tett –
nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint, fel té -
ve, hogy az elõ zõek ben em lí tett nem zet kö zi szer zõ dés a
vám és/vagy a ter mé kek, szol gál ta tá sok árá ba (dí já ba)
rend sze rint be le fog lalt köz ve tett adók el en ge dé sé rõl vagy
vissza té rí té sé rõl ren del ke zik;

h) a ter mék im port ja az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál -
la má nak fegy ve res ere je ál tal – ide nem ért ve a Ma gyar
Hon véd sé get –, fel té ve, hogy az a kö zös vé del mi erõ fe szí -
tés ke re té ben a fegy ve res erõ, ille tõ leg az azt kí sé rõ pol gá ri 
ál lo mány hasz ná la tá ra, vagy ét ter mük, kan tin juk el lá tá sá -
ra szol gál;

i) a ter mék im port ja a Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or -
szág Egye sült Ki rály sá ga (a továb biak ban: Egye sült Ki -
rály ság) fegy ve res ere je ál tal, fel té ve, hogy az a Cip ru si
Köz tár sa ság meg ala ku lá sá ról, 1960. au gusz tus 16. nap ján
kelt nem zet kö zi szer zõ dés ér tel mé ben az Egye sült Ki rály -
ság Cip rus szi ge tén ál lo má so zó fegy ve res ere jé nek, ille tõ -
leg az azt kí sé rõ pol gá ri ál lo mány hasz ná la tá ra, vagy ét ter -
mük, kan tin juk el lá tás ra szol gál;

j) a ten ger bõl ki fo gott hal, egyéb ha lá sza ti ter mék ki kö -
tõ be irá nyuló im port ja ten ge ri ha lá sza ti vál lal ko zás ál tal,
ab ban az eset ben, ha az nyers ál la pot ban van, ille tõ leg
olyan fel dol go zá son ment ke resz tül, amely nek egye dü li
cél ja az ér té ke sí tés elõt ti tar tó sí tás;

k) az arany im port ja bár mely ál lam köz pon ti bank ja ál tal;

l) a gáz föld gáz csõ ve ze ték-há ló za ton ke resz tü li im -
port ja;

m) a vil la mos ener gia im port ja.

(2) Men tes az adó alól a szol gál ta tás nyúj tá sa ab ban az
eset ben, ha annak el len ér té ke az im por tált ter mék adó alap -
já ba a 74.  §, ille tõ leg a 75.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és
(2) be kez dé se sze rint be épül.

94.  § (1) Men tes az adó alól a 93.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban em lí tett fel té te lek re is fi gye lem mel:

a) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek VII. címe
alatt meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek sze rint, az ott fel so rolt 
ter mé ke ken túl 500 gramm kávé vagy 200 gramm ká vé ki -
vo nat és -eszen cia, valamint 100 gramm tea vagy
40 gramm tea ki vo nat és -eszen cia im port ja is;
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b) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek IX. címe
alatt sza bá lyo zott ter mék im port ján túl a leg fel jebb 6 hó na -
pos korú te li vér ló im port ja is, ha az olyan anya ál lat tól szü -
le tett, ame lyet bel föl dön ter mé ke nyí tet tek meg, majd azt
köve tõen el lés cél já ból a Kö zös ség te rü le tén kí vül re ad tak
fel kül de mény ként vagy fu va roz tak el ide ig le nes jel leg gel;

c) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek XI. címe
alatt meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek sze rint, az ott fel so rolt 
ter mé ke ken túl – ide nem ért ve az (2) be kez dés e) pont já -
ban em lí tett ter mé ke ket – 500 gramm kávé vagy
200 gramm ká vé ki vo nat és -eszen cia, valamint 100 gramm 
tea vagy 40 gramm tea ki vo nat és -eszen cia im port ja is;

d) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je zet XII. cí mé nek
50. és 51. cik ké ben meg ha tá ro zott ter mék im port ja, ha az
ellen ér ték nél kü li, vagy ha ellen ér ték fe jé ben tör té nik, de a 
ter mé ket ér té ke sí tõ nem adó alany sze mély, szer ve zet.

(2) A 93.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já tól el té rõ en nem
men tes az adó alól:

a) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek III. címe
alatt sza bá lyo zott ter mék im port ja, ha az üzem anyag;

b) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek IV. címe
alatt sza bá lyo zott ter mék im port ja;

c) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek V. címe
alatt sza bá lyo zott ter mék im port ja, ha az szá mí tó gép, ille -
tõ leg annak ren del te tés sze rû hasz ná la tá hoz szük sé ges tar -
to zék;

d) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek VIII. címe
alatt sza bá lyo zott ter mék im port ja, ha az im por tá ló adó -
alanyt a ter mék be szer zé se ese té ben az adó le vo ná si jog
egész ben vagy rész ben nem il let né meg;

e) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek XI. címe
alatt sza bá lyo zott ter mék im port ja, ha az a vám- és sta tisz -
ti kai nó menk la tú rá ról, valamint a Kö zös Vám ta ri fá ról
 szóló 2658/87/EGK ta ná csi ren de let ben (a továb biak ban:
Vám ta ri fa-ren de let) meg ha tá ro zott 7108 és 7109 vám ta ri -
fa szám (a továb biak ban: vtsz.) alá so rolt ter mék;

f) az (1) be kez dés d) pont já ban em lí tett el té rés sel a
Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek XII. címe alatt sza -
bá lyo zott ter mék im port ja;

g) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek XIII. címe
alatt sza bá lyo zott ter mék im port ja, ha a la bo ra tó ri u mi cél -
ra elõ ké szí tett ál lat im port ja ellen ér ték fe jé ben tör té nik;

h) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek XIV/a.
címe alatt sza bá lyo zott ter mék im port ja;

i) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je zet XVI. cím
65. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já ban sza bá lyo zott ter -
mék im port ja, ha az ellen ér ték fe jé ben tör té nik;

j) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je zet XVI. cí mé nek
70–72., valamint 75–78. cik ke i ben sza bá lyo zott ter mék
im port ja, ha az im por tá ló maga a fo gya té kos sze mély;

k) a Vám men tes sé gi-ren de let I. fe je ze té nek XXV. cí -
mé ben sza bá lyo zott ter mék im port ja, ha annak el len ér té -
két já ru lé kos költ ség ként a 74.  §, ille tõ leg a 75.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja és (2) be kez dé se sze rint meg ál la pí -
tott adó alap nem tar tal maz za.

95.  § (1) Men tes az adó alól a ter mék im port ja a kö vet -
ke zõ fel té te lek együt tes tel je sü lé se ese té ben:

a) az im por tá ló a ter mé ket a 89.  § sze rint adó men te sen
ér té ke sí ti;

b) az a) pont sze rint ér té ke sí tett ter mék küldemény -
kénti fel adá sa bel föl dön vagy el fu va ro zá sa bel föld rõl leg -
ké sõbb a ter mék vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá tá sá ról
 szóló ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott, a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tár idõ ig iga zol tan meg tör té nik;

c) az im por tá ló a ter mék re – a (4) és (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – adó biz to sí té kot nyújt;

d) a ter mé ket bel föl dön ren del te tés sze rû en nem hasz -
nál ják, egyéb mó don nem hasz no sít ják;

e) a vám ha tó ság fel hí vá sá ra az im por tá ló a ter mék re
vo nat ko zó áru be mu ta tá si kö te le zett sé gé nek ele get tesz.

(2) Az im por tá ló nak a ter mék vám jo gi sza bad for ga -
lom ba bo csá tás ra irá nyuló áru nyi lat ko zat meg té te le so rán
meg fe le lõ ok irat tal va ló szí nû sí te nie kell az (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel tel je sü lé sét.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett ha tár idõ
30 nap, ame lyet az im por tá ló in do kolt ké rel mé re a vám ha -
tó ság leg fel jebb egy szer, to váb bi 30 nap pal meg hosszab -
bít hat.

(4) Men te sül az adó biz to sí ték nyúj tá sa alól az az im por -
tá ló, aki (amely)

a) ter mék im port ja ese té ben az adót egyéb ként ön adó -
zás sal jo go sult meg ál la pí ta ni [156.  §], vagy erre köz ve tett
vám jo gi kép vi se lõ je jo go sult [157.  §];

b) a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló
2913/92/EGK ta ná csi ren de let (a továb biak ban: Vám ren -
de let) vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 2454/93/EGK bi zott sá gi ren de let (a továb -
biak ban: Vám vég re haj tá si-ren de let) 14a. cikk (1) be kez -
dé sé nek a) vagy c) pont já ban meg ha tá ro zott vám jo gi egy -
sze rû sí té sek re vo nat ko zó en ge dé lye zett gaz dál ko dói ta nú -
sít vánnyal ren del ke zik;

c) az Art. ren del ke zé sei sze rint egy út tal mi nõ sí tett
 adózó is.

(5) Ab ban az eset ben, ha az im por tá ló kép vi se le té re
pénz ügyi kép vi se lõt bíz meg, az im por tá ló szin tén men te -
sül az adó biz to sí ték nyúj tá sa alól az zal, hogy ez a kö te le -
zett ség pénz ügyi kép vi se lõ jét ter he li.

96.  § (1) A 95.  § sze rin ti adó men tes ség ese té ben a vám -
ha tó ság az adót a ter mék vám jo gi sza bad for ga lom ba bo -
csá tá sá ra irá nyuló el já rás ban meg ál la pít ja, azon ban annak
meg fi ze té sé nek fel füg gesz té sé rõl ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a 95.  § sze rin ti adó men -
tes ség nem ér vé nye sül és a vám ha tó ság a meg ál la pí tott
adó meg fi ze té sé rõl is ren del ke zik ab ban az eset ben, ha az
im por tá ló a 95.  § (1) be kez dé sé nek c)–e) pont ja i ban,
valamint (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek bár -
me lyi két már a ter mék vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá -
tá sá ra irá nyuló el já rás so rán sem tel je sí ti.
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(3) Az adó meg fi ze té sé nek fel füg gesz té se meg szû nik,
ha a 95.  §-ban és az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott felté -
telek

a) ma ra dék ta lan tel je sí té sé vel az adó men tes ség ér vé -
nye sül;

b) bár me lyi ké nek nem tel je sí té sé vel az adó men tes ség
nem ér vé nye sül.

(4) Ab ban az eset ben, ha az adó meg fi ze té sé nek fel füg -
gesz té se a (3) be kez dés a) pont ja sze rint szû nik meg, a
vám ha tó ság az im por tá lót ha tá ro zat tal vég le ge sen men te -
sí ti a meg ál la pí tott adó meg fi ze té se alól.

(5) A (4) be kez dés ben em lí tett ha tá ro zat meg ho za ta lá -
nak fel té te le az is, hogy a 95.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül az im por tá ló, 
ille tõ leg pénz ügyi kép vi se lõ je meg fe le lõ ok irat be mu ta tá -
sá val iga zol ja, hogy

a) ele get tett a 95.  § (1) be kez dé se a) pont já nak tel je sí -
té sé hez fû zõ dõ, az Art.-ban meg ha tá ro zott össze sí tõ nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett sé gé nek;

b) a 95.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott 
fel té telt tel je sí tet te.

(6) Az (5) be kez dés egyéb ren del ke zé se i nek sé rel me
nél kül men te sül az ok irat-be mu ta tá si kö te le zett ség alól a
95.  § (4) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban em lí tett impor -
táló.

(7) Ab ban az eset ben, ha az adó meg fi ze té sé nek fel füg -
gesz té se a (3) be kez dés b) pont ja sze rint szû nik meg, a
vám ha tó ság ha tá ro zat tal kö te le zi az im por tá lót a meg ál la -
pí tott adó meg fi ze té sé re úgy, hogy a meg fi ze tés hez fû zõ dõ 
egyéb jog kö vet kez mé nyek rõl a ter mék vám jo gi sza bad
for ga lom ba bo csá tá sá ról  szóló ha tá ro zat meg ho za ta lá nak
idõ pont já ra vissza me nõ leg ren del ke zik.

(8) A vám ha tó ság a 95.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
sze rint nyúj tott adó biz to sí té kot fel sza ba dít ja

a) a (4) be kez dés ben em lí tett ha tá ro zat meg ho za ta lá val 
egy ide jû leg; vagy

b) a (7) be kez dés ben em lí tett ha tá ro zat alap ján, ha az
im por tá ló az adót meg fi zet te.

97.  § A 93–95.  §-ok tól füg get le nül men tes az adó alól a
ter mék im port ja ak kor is, ha az jog sza bály ban ki hir de tett
nem zet kö zi szer zõ dés ben sza bá lyo zott kö te le zõ vám men -
tes sé gen ala pul, ki vé ve az ok ta tá si, a tu do má nyos és a kul -
tu rá lis jel le gû tár gyak be ho za ta lá ról  szóló nem zet kö zi
szer zõ dést ki hir de tõ jog sza bály ban sza bá lyo zott vám men -
tes sé get.

Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre
történõ értékesítéséhez kapcsolódóan

98.  § (1) Men tes az adó alól a bel föl dön kül de mény ként
fel adott vagy bel föld rõl fu va ro zott ter mék ér té ke sí té se a

Kö zös ség te rü le tén kí vül re, fel té ve, hogy a ter mék kül de -
mény kén ti fel adá sát vagy fu va ro zá sát

a) az ér té ke sí tõ maga vagy – ja vá ra – más vég zi;
b) a (3) és (4) be kez dés ben, ille tõ leg a 99. és 100.  §-ban 

meg ha tá ro zott to váb bi fel té te lek sze rint a be szer zõ maga
vagy – ja vá ra – más vég zi.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá nak fel té te le, hogy
a) a ter mék Kö zös ség te rü le té rõl való el ha gyá sá nak té -

nyét, amely nek az ér té ke sí tés tel je sí té se kor, de leg fel jebb
a tel je sí tés nap ját kö ve tõ 90 na pon be lül kell meg tör tén nie, 
a ter mé ket a Kö zös ség te rü le té rõl ki lép te tõ ha tó ság iga zol -
ja, valamint

b) az a) pont ban em lí tett ha tár idõn be lül az ér té ke sí tett
ter mé ket ren del te tés sze rû en ne hasz nál ják, egyéb mó don
ne hasz no sít sák, ide nem ért ve a ki pró bá lást és a pró ba -
gyár tást.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja – a 99. és 100.  §-ban meg -
ha tá ro zott el té rés sel – ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ha
ezzel össze füg gés ben a be szer zõ nem te le pe dett le bel föl -
dön, le te le pe dés hi á nyá ban pe dig, ha la kó he lye vagy szo -
ká sos tar tóz ko dá si he lye nincs bel föl dön.

(4) A (3) be kez dés tõl füg get le nül nem al kal maz ha tó az
(1) be kez dés sze rin ti adó men tes ség ab ban az eset ben, ha a
be szer zõ ki rán du ló hajó, tu ris ta re pü lõ gép vagy ma gán -
hasz ná lat ra szol gá ló köz le ke dé si esz köz fel sze re lé sét (tar -
to zé kát), valamint az üze mel te tés hez, el lá tás hoz szük sé -
ges ter mé ket maga fu va roz za el.

99.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a be szer zõ kül föl di utas,
és az ér té ke sí tett ter mék vagy ter mé kek (e § al kal ma zá sá -
ban a továb biak ban együtt: ter mék) a kül föl di utas sze mé -
lyi vagy úti poggyá szá nak ré szét ké pe zik, a 98.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti adó men tes ség al kal ma zá sá hoz szük sé ges az
is, hogy

a) a ter mék ér té ke sí tés – adó val szá mí tott – össz el len ér -
té ke meg ha lad ja a 175 eu ró nak meg fe le lõ pénz össze get,

b) a kül föl di utas ér vé nyes úti ok má nyá val vagy sze mé -
lye azo no sí tá sá ra szol gá ló egyéb, a Ma gyar Köz tár sa ság
ál tal el is mert ér vé nyes köz ok irat tal (a továb biak ban
együtt: úti ok mány) iga zol ja jog ál lá sát,

c) a ter mék Kö zös ség te rü le té rõl való el ha gyá sá nak té -
nyét az ál lam i adó ha tó ság ál tal erre a cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vány vagy más, az ál lam i adó ha tó ság ál tal en ge dé -
lye zett, a (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat tar tal mú
nyom tat vány (a továb biak ban együtt: adó-vissza igény lõ
lap) zá ra dé ko lá sá val és le bé lyeg zé sé vel a ter mé ket a Kö -
zös ség te rü le té rõl ki lép te tõ ha tó ság – az ér té ke sí tett ter -
mék és a ter mék ér té ke sí tés tel je sí té sét ta nú sí tó szám la ere -
de ti pél dá nyá nak egy ide jû be mu ta tá sa mel lett – iga zol ja.

(2) Az adó men tes ség ér vé nye sí té se ér de ké ben a ter mék
ér té ke sí tõ jé nek a szám la ki bo csá tás mel lett – a kül föl di
utas ké rel mé re – az adó-vissza igény lõ lap ki töl té sé rõl is
gon dos kod nia kell. A szám lá nak és az adó-vissza igény lõ
lap nak a kül föl di utas azo no sí tá sá ra vo nat ko zó ada tai nem
tér het nek el az úti ok má nyá ban sze rep lõ ada tok tól. A kül -

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10915



föl di utas kö te les úti ok má nyát a ter mék ér té ke sí tõ jé nek
be mu tat ni. Az adó-vissza igény lõ lap csak 1 da rab szám lá -
nak a ter mék ér té ke sí tés re vo nat ko zó ada ta it tar tal maz hat ja 
úgy, hogy azok nem tér het nek el a szám la ada ta i tól. Az
adó-vissza igény lõ la pot a ter mék ér té ke sí tõ je 3 pél dány -
ban ál lít ja ki, amely bõl az elsõ 2 pél dányt a kül föl di utas -
nak adja át, a har ma dik pél dányt pe dig sa ját nyil ván tar tá -
sá ban õrzi meg.

(3) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés c) pont já ban
em lí tett ki lép te tést a vám ha tó ság iga zol ja, az adó-vissza -
igény lõ lap zá ra dé kolt és le bé lyeg zett má so dik pél dá nyát a 
kül föl di utas tól be von ja.

(4) Az adó men tes ség ér vé nye sí té sé nek fel té te le, hogy

a) a ter mék ér té ke sí tõ je bir to kol ja az adó-vissza igény lõ 
lap (1) be kez dés c) pont ja sze rint zá ra dé kolt és le bé lyeg -
zett elsõ pél dá nyát, to váb bá

b) ha a ter mék ér té ke sí tés tel je sí té se kor adó fel szá mí tá -
sa tör tént, a fel szá mí tott adót a ter mék ér té ke sí tõ je – az
(5)–(8) be kez dé sek sze rint – a kül föl di utas ré szé re vissza -
té rít se.

(5) Az adó vissza té rít te té sét a ter mék ér té ke sí tõ jé nél
sze mé lye sen a kül föl di utas, ille tõ leg a ne vé ben és kép vi -
se le té ben el já ró meg ha tal ma zott ja in dít vá nyoz hat ja. Ab -
ban az eset ben, ha a kül föl di utas

a) sze mé lye sen jár el, kö te les úti ok má nyát be mu tat ni;

b) nem sze mé lye sen jár el, a ne vé ben és kép vi se le té ben 
el já ró nak csa tol nia kell a ne vé re  szóló írá sos meg ha tal ma -
zást.

(6) Az adó vissza té rít te té se ér de ké ben a kül föl di utas,
ille tõ leg meg ha tal ma zott ja a ter mék ér té ke sí tõ jé nek

a) át ad ja az adó-vissza igény lõ lap (1) be kez dés c) pont ja
sze rint zá ra dé kolt és le bé lyeg zett elsõ pél dá nyát, to váb bá

b) be mu tat ja a ter mék ér té ke sí tés tel je sí té sét ta nú sí tó
szám la ere de ti pél dá nyát.

(7) A vissza té rí tett adó fo rint ban il le ti meg a kül föl di
utast, ame lyet kész pénz ben kell ki fi zet ni. A ter mék ér té ke -
sí tõ je és a kül föl di utas azon ban et tõl el té rõ pénz nem ben
és fi ze té si mód ban is meg ál la pod hat.

(8) A ter mék ér té ke sí tõ je kö te les egy út tal gon dos kod ni
ar ról is, hogy a ter mék ér té ke sí tés tel je sí té sét ta nú sí tó
szám la is mé telt adó-vissza té rít te tés re ne jo go sít son. En -
nek ér de ké ben a vissza szol gál ta tást meg elõ zõ en a szám la
ere de ti pél dá nyán az „áfa el szá mol va” je lö lést kö te le zõ en
fel kell tün tet ni, és az így meg je lölt szám lá ról a ter mék ér -
té ke sí tõ jé nek fo tó má so la tot kell ké szí te nie, ame lyet kö te -
les nyil ván tar tá sá ban meg õriz ni.

(9) Ab ban az eset ben, ha a (4) be kez dés b) pont ja sze rint 
adó fel szá mí tá sa tör tént, és azt a ter mék ér té ke sí tõ je ko ráb -
ban fi ze ten dõ adó ként meg ál la pí tot ta és be val lot ta, jo go -
sult arra, hogy leg ko ráb ban ab ban az adó meg ál la pí tá si
idõ szak ban, amely ben a kül föl di utas ré szé re az adó
vissza té rí té se meg tör tént, csök kent se a 131.  § (1) be kez dé -
se sze rint meg ál la pí tott fi ze ten dõ adót a vissza té rí tett adó

össze gé vel, fel té ve, hogy ezt az össze get nyil ván tar tá sá -
ban el kü lö ní tet ten mu tat ja ki.

(10) Az adó-vissza igény lõ lap kö te le zõ adat tar tal ma a
kö vet ke zõ:

a) a ter mék ér té ke sí tõ jé nek neve, címe és adó szá ma;
b) a kül föl di utas neve, címe és úti ok má nyá nak szá ma;
c) a ter mék ér té ke sí tés tel je sí té sét ta nú sí tó szám la sor -

szá ma;
d) a ter mék ér té ke sí tés – adó val együtt szá mí tott – össz -

el len ér té ke;
e) a ter mé ket a Kö zös ség te rü le té rõl ki lép te tõ ha tó ság

zá ra dé ká nak és bé lyeg zõ jé nek he lye annak iga zo lá sá ra,
hogy a ter mék a Kö zös ség te rü le tét el hagy ta.

(11) Az adó-vissza igény lõ lap ro va ta it leg alább 4 nyel -
ven (ma gyar, an gol, né met és orosz) kell fel tün tet ni, és
azo kat ma gyar nyel ven kell ki töl te ni.

100.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a be szer zõ köz hasz nú
te vé keny sé get foly ta tó sze mély, szer ve zet, a 98.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti adó men tes ség al kal ma zá sá hoz szük sé ges
az is, hogy a köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó sze mély,
szer ve zet a ré szé re ér té ke sí tett ter mé ket iga zol tan ki zá ró -
lag a Kö zös ség te rü le tén kí vül vég zett hu ma ni tá ri us, ka ri -
ta tív vagy ok ta tá si te vé keny sé gé hez hasz nál ja, egyéb mó -
don hasz no sít sa.

(2) Ab ban az eset ben, ha a köz hasz nú te vé keny sé get
foly ta tó sze mély, szer ve zet a ré szé re ér té ke sí tett ter mé ket
maga vagy – ja vá ra – más az ér té ke sí tés sel egy ide jû leg
nem adja fel kül de mény ként vagy nem fu va roz za el a Kö -
zös ség te rü le tén kí vül re, a 98.  § (1) be kez dé se sze rin ti adó -
men tes ség az adó utó la gos vissza té rít te té se irán ti jog for -
má já ban il le ti meg a köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó
sze mélyt, szer ve ze tet.

(3) Az adó-vissza té rít te té si jog gya kor lá sá hoz fû zõ dõ, a
köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó sze mélyt, szer ve ze tet
ter he lõ iga zo lá si kö te le zett sé get, az adó-vissza té rít te té se
irán ti ké re lem kö te le zõ adat tar tal mát, valamint az
adó-vissza té rít te té sé vel kap cso la tos egyéb el já rá si ren del -
ke zé se ket kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

101.  § (1) Men tes az adó alól az olyan ter mé ken – ide
nem ért ve az in gat lant – bel föl dön vég zett mun ka, amely
ter mé ket ilyen cél ból sze rez tek be vagy im por tál tak, majd
a mun ka be fe je zé sét köve tõen a ter mé ket kül de mény ként
fel ad ják vagy el fu va roz zák – a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint – a Kö zös ség te rü le tén kí vül re, fel -
té ve, hogy a ter mék kül de mény kén ti fel adá sát vagy fu va -
ro zá sát

a) a szol gál ta tás nyúj tó ja maga vagy – ja vá ra – más
vég zi;

b) a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott to váb bi fel té te lek
sze rint a szol gál ta tás igény be ve võ je maga vagy – ja vá ra –
más vég zi.
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(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá nak fel té te le, hogy
a) a ter mék Kö zös ség te rü le té rõl való el ha gyá sá nak té -

nyét, amely nek a szol gál ta tás nyúj tás tel je sí té se kor, de leg -
fel jebb a tel je sí tés nap ját kö ve tõ 90 na pon be lül kell meg -
tör tén nie, a ter mé ket a Kö zös ség te rü le té rõl ki lép te tõ ha tó -
ság iga zol ja, valamint

b) az a) pont ban em lí tett ha tár idõn be lül a ter mé ket ren -
del te tés sze rû en ne hasz nál ják, egyéb mó don ne hasz no sít -
sák, ide nem ért ve a ki pró bá lást és a pró ba gyár tást.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja ab ban az eset ben al kal -
maz ha tó, ha ezzel össze füg gés ben a szol gál ta tás igény be -
ve võ je nem te le pe dett le bel föl dön, le te le pe dés hi á nyá ban
pe dig, ha la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye
nincs bel föl dön.

102.  § (1) Men tes az adó alól a szol gál ta tás nyúj tá sa – a
85.  § (1) be kez dé se és a 86.  § (1) be kez dé se sze rint adó -
men tes szol gál ta tás nyúj tá sok ki vé te lé vel – ab ban az eset -
ben, ha az olyan ter mék hez kap cso ló dik köz vet le nül,

a) amely az 54.  § al kal ma zá sa alá tar to zik;
b) ame lyet a 98.  § (1) be kez dé se sze rint adó men te sen

ér té ke sí te nek;
c) ame lyen a 101.  § (1) be kez dé se sze rint adó men te sen

vé gez nek mun kát.

(2) Az (1) be kez dés kü lö nö sen al kal ma zan dó a ter mék
fu va ro zá sá ra és a ter mék fu va ro zá sá hoz já ru lé ko san kap -
cso ló dó szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra.

Adó alóli mentesség nemzetközi közlekedéshez
kapcsolódóan

103.  § (1) Men tes az adó alól a vízi köz le ke dé si esz köz
üze mel te té sét, fe dél ze ti el lá tá sát szol gá ló ter mék ér té ke sí -
té se ab ban az eset ben, ha a vízi köz le ke dé si esz köz

a) ki zá ró lag vagy túl nyo mó rész ben nyílt ten ge ren köz -
le ke dik, és ke res ke del mi célú sze mély szál lí tá si, ille tõ leg
ipar i, ke res ke del mi vagy ha lá sza ti te vé keny sé get vé gez;

b) se gély- vagy men tõ te vé keny sé get, ille tõ leg part
men ti ha lá sza ti te vé keny sé get – a fe dél ze ti el lá tás ki vé te -
lé vel – vé gez;

c) ha di ha jó (vtsz. 8906 10 00), fel té ve, hogy a ha di ha jó
ren del te té si ki kö tõ- vagy hor gony zó he lye nem bel föl dön
van.

(2) Men tes az adó alól to váb bá:
a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett ví zi köz le -

ke dé si esz köz – ide ért ve annak fel sze re lé sét és tar to zé kát
is – ér té ke sí té se, bér be adá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa, fel -
újí tá sa vagy át ala kí tá sa;

b) az a) pont ban nem em lí tett egyéb szol gál ta tás nyúj -
tá sa ab ban az eset ben, ha az az (1) be kez dés a) és b) pont já -
ban em lí tett ví zi köz le ke dé si esz köz – ide ért ve annak ra ko -
má nyát is – ren del te tés sze rû mû kö dé sé hez, hasz ná la tá hoz
köz vet le nül szük sé ges.

104.  § (1) Men tes az adó alól a ki zá ró lag vagy túl nyo mó 
rész ben a nem zet kö zi lé gi ke res ke del mi for ga lom ban részt
vevõ vál lal ko zás ál tal hasz nált lé gi köz le ke dé si esz köz
üze mel te té sét, fe dél ze ti el lá tá sát szol gá ló ter mék ér té ke sí -
té se.

(2) Men tes az adó alól to váb bá:
a) az (1) be kez dés ben em lí tett lé gi köz le ke dé si esz köz

– ide ért ve annak fel sze re lé sét és tar to zé kát is – ér té ke sí té -
se, bér be adá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa, fel újí tá sa vagy át -
ala kí tá sa;

b) az a) pont ban nem em lí tett egyéb szol gál ta tás nyúj -
tá sa ab ban az eset ben, ha az az (1) be kez dés ben em lí tett
 légiközlekedési esz köz – ide ért ve annak ra ko má nyát is –
ren del te tés sze rû mû kö dé sé hez, hasz ná la tá hoz köz vet le nül 
szük sé ges.

105.  § Men tes az adó alól a sze mély szál lí tá sa ab ban az
eset ben, ha akár az in du lá si hely vagy az ér ke zé si hely,
akár mind ket tõ nem bel föl dön van.

106.  § Men tes az adó alól a ter mék ér té ke sí té se ab ban az 
eset ben, ha az vas úti-, ví zi- vagy lé gi köz le ke dé si esz kö zön 
tör té nik, és az a Kö zös ség te rü le tén vég zett sze mély szál lí -
tás ré sze ként tel je sül, fel té ve, hogy az ér té ke sí tett ter mék a
köz le ke dé si esz köz fe dél ze tén tör té nõ hely be ni fo gyasz tás 
cél ját szol gál ja.

Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre
történõ értékesítésével azonos megítélés alá tartozó

ügyletek esetében

107.  § (1) Men tes az adó alól a ter mék ér té ke sí té se, szol -
gál ta tás nyúj tá sa ab ban az eset ben, ha az

a) hi va ta los cél ra a dip lo má ci ai és a hi va tá sos kon zu li
kép vi se let, sze mé lyes cél ra pe dig a dip lo má ci ai és a hi va -
tá sos kon zu li kép vi se let tag ja ré szé re tör té nik, fel té ve,
hogy vi szo nos ság áll fenn;

b) hi va ta los cél ra a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal nem zet -
kö zi szer ve zet ként el is mert szer ve zet vagy annak kép vi se -
le te (a továb biak ban: nem zet kö zi szer ve zet), sze mé lyes
cél ra pe dig a nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ je ré szé re
tör té nik a nem zet kö zi szer ve ze tet lét re ho zó vagy a nem -
zet kö zi szer ve zet szék hely egyez mé nyé rõl  szóló – jog sza -
bály ban ki hir de tett – nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint, fel té ve, hogy az elõ zõek ben em lí tett nem -
zet kö zi szer zõ dés a ter mé kek, szol gál ta tá sok árá ba (dí já -
ba) rend sze rint be le fog lalt köz ve tett adók el en ge dé sé rõl
vagy vissza té rí té sé rõl ren del ke zik;

c) az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la má nak bel föl dön
ál lo má so zó fegy ve res ere je – ide nem ért ve a Ma gyar Hon -
véd sé get – ré szé re tör té nik, fel té ve, hogy az a kö zös vé del -
mi erõ fe szí tés ke re té ben a fegy ve res erõ, ille tõ leg az azt
kí sé rõ pol gá ri ál lo mány hasz ná la tá ra, vagy ét ter mük, kan -
tin juk el lá tá sá ra szol gál;
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d) bel föl dön kí vül az Észak-at lan ti Szer zõ dés va la mely 
más tag ál la má ban ál lo má so zó fegy ve res erõ ré szé re tör té -
nik, ide ért ve az ott ál lo má so zó összes fegy ve res erõt, de
ide nem ért ve e tag ál lam sa ját fegy ve res ere jét, fel té ve,
hogy az a kö zös vé del mi erõ fe szí tés ke re té ben a fegy ve res
erõ, ille tõ leg az azt kí sé rõ pol gá ri ál lo mány hasz ná la tá ra,
vagy ét ter mük, kan tin juk el lá tás ára szol gál;

e) az Egye sült Ki rály ság fegy ve res ere je ré szé re tör té -
nik, fel té ve, hogy az a Cip ru si Köz tár sa ság meg ala ku lá sá -
ról, 1960. au gusz tus 16. nap ján kelt nem zet kö zi szer zõ dés
ér tel mé ben az Egye sült Ki rály ság Cip rus szi ge tén ál lo má -
so zó fegy ve res ere jé nek, ille tõ leg az azt kí sé rõ pol gá ri ál -
lo mány hasz ná la tá ra vagy ét ter mük, kan tin juk el lá tás ára
szol gál.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adó men tes ter mék ér té ke sí -
tés al kal ma zá sá nak to váb bi fel té te le, hogy az ér té ke sí tett
ter mé ket – az (1) be kez dés ben em lí tett be szer zõ ne vé re
 szóló ren del te tés sel – kül de mény ként bel föl dön fel ad ják
vagy bel föld rõl el fu va roz zák, és a ter mék bel föld rõl való
el ha gyá sá nak té nyét, amely nek a ter mék ér té ke sí tés tel je sí -
té se kor, de leg fel jebb a tel je sí tés nap ját kö ve tõ 90 na pon
be lül kell meg tör tén nie, anél kül, hogy ezen ha tár idõn be -
lül az ér té ke sí tett ter mé ket ren del te tés sze rû en hasz nál nák,
egyéb mó don hasz no sí ta nák, ide nem ért ve a ki pró bá lást
és a pró ba gyár tást, fu var le vél vagy az ér té ke sí tett ter mé ket 
kí sé rõ egyéb ok irat iga zol ja, ki vé ve:

a) az (1) be kez dés b) pont ját ab ban az eset ben, ha az ott
em lí tett nem zet kö zi szer zõ dés az adó men tes ter mék ér té -
ke sí tés rõl és annak al kal ma zá sa fel té te le i rõl ki fe je zet ten
más ként ren del ke zik;

b) az (1) be kez dés c) pont ját.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti adó men tes ség az adó utó la -
gos vissza té rít te té se irán ti jog for má já ban il le ti meg a ter -
mék be szer zõ jét, szol gál ta tás igény be ve võ jét

a) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok
igény be vé te le után, ki vé ve:

aa) az (1) be kez dés b) pont ját ab ban az eset ben, ha az
ott em lí tett nem zet kö zi szer zõ dés az adó men tes szol gál ta -
tás nyúj tás ról és annak al kal ma zá sa fel té te le i rõl ki fe je zet -
ten más ként ren del ke zik, valamint

ab) az (1) be kez dés c) pont ját;

b) ab ban az eset ben, ha a ter mék a (2) be kez dés ér tel -
mé ben nem hagy ja el bel föl det.

(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett vi szo nos ság
kér dé sé ben a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál lás fog la lá sa 
az irány adó.

(5) Ab ban az eset ben, ha a Ma gyar Köz tár sa ság Euró pai 
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ -
dést ki hir de tõ tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ját meg elõ -
zõ en kö tött és tör vény ben ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ -
dés ki fe je zet ten a ter mé kek, szol gál ta tá sok árá ba (dí já ba)
rend sze rint be le fog lalt köz ve tett adók aló li men tes sé gé rõl
vagy azok el en ge dé sé rõl, vissza té rí té sé rõl ren del ke zik, az
elõ zõek ben em lí tett nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro -

zott jo go sul tat meg il le ti az (1) be kez dés sze rin ti adó men -
tes ség úgy, hogy annak al kal ma zá sá ban a jo go sul tat

a) nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ jé nek [(1) be kez dés
b) pont ja] kell te kin te ni, ha az il le tõ ter mé sze tes sze mély;

b) nem zet kö zi szer ve zet nek kell te kin te ni, ha az az
a) pont alá nem tar to zó sze mély, szer ve zet.

108.  § (1) A 107.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban
em lí tett hi va ta los cél kö ré be az a ter mék be szer zés, szol -
gál ta tás-igény be vé tel tar to zik – fel té ve, hogy a 107.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett nem zet kö zi szer -
zõ dés ki fe je zet ten más ként nem ren del ke zik –, ame lyet a
dip lo má ci ai és a hi va tá sos kon zu li kép vi se let, valamint a
nem zet kö zi szer ve zet a szám vi te li nyil ván tar tá sá ban, a
ren del te tés sze rû mû kö dés hez szük sé ges pénz ügyi ki adá -
sok kö zött mu tat nak ki.

(2) Ven dég lá tó-ipa ri szol gál ta tás igény be vé te le ese té -
ben a hi va ta los cél el is me ré sé hez szük sé ges az is, hogy a
dip lo má ci ai és a hi va tá sos kon zu li kép vi se let, valamint a
nem zet kö zi szer ve zet ál tal ren de zett fo ga dá son – a kép vi -
se let, szer ve zet ve ze tõ jé nek írá sos nyi lat ko za ta alap ján –
leg alább 10 meg hí vott sze mély ve gyen részt.

(3) A 107.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban em lí -
tett sze mé lyes cél ra biz to sí tott adó men tes ség nap tá ri éven -
te a vi szo nos ság nak meg fele lõen, de leg fel jebb 300 000
fo rint nak meg fe le lõ pénz össze gû ér ték ke ret ere jé ig il le ti
meg a dip lo má ci ai és a hi va tá sos kon zu li kép vi se let tag ját,
valamint a nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ jét, fel té ve,
hogy a 107.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett nem -
zet kö zi szer zõ dés ki fe je zet ten más ként nem ren del ke zik.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér ték ke ret be:
a) be le szá mít a dip lo má ci ai és a hi va tá sos kon zu li kép -

vi se let tag ját, valamint a nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ -
jét a Jöt. sze rint meg il le tõ jö ve dé ki adó-vissza té rí tés is;

b) nem szá mí tan dó be az az adó men tes ség, amely a dip -
lo má ci ai és a hi va tá sos kon zu li kép vi se let tag ját, valamint
a nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ jét – ér ték kor lá to zás nél -
kül – ab ban az eset ben il le ti meg, ha biz to sí tá si szer zõ dés
alap ján a ter mék be szer zé se, szol gál ta tás igény be vé te le
iga zol tan azért tör té nik, hogy az a biz to sí tott va gyon ban
ke let ke zett kárt pó tol ja.

(5) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér ték ke ret csa lá -
don ként – a kö zös ház tar tás ban élõ jo go sul tak ra vo nat ko -
zó an – össze von ha tó.

(6) A 107.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já nak al kal -
ma zá sá ban – fel té ve, hogy a 107.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban em lí tett nem zet kö zi szer zõ dés ki fe je zet ten
más ként nem ren del ke zik –

a) dip lo má ci ai kép vi se let tag ja:
aa) a dip lo má ci ai kap cso la tok ról  szóló, 1961. áp ri lis

28. nap ján alá írt bé csi egyez mény 1. cik ké nek e) és f) pont -
ja alá tar to zó ter mé sze tes sze mély, fel té ve, hogy a fo ga dó
ál lam arra jo go sí tott ha tó sá ga ilyen mi nõ sé gé ben el is me ri,
és
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ab) az aa) al pont ban meg ha tá ro zot tal kö zös ház tar tás -
ban élõ csa lád tag, fel té ve, hogy a fo ga dó ál lam arra jo go sí -
tott ha tó sá ga ilyen mi nõ sé gé ben el is me ri;

b) a hi va tá sos kon zu li kép vi se let tag ja:
ba) a kon zu li kap cso la tok ról  szóló, 1963. áp ri lis 24. nap -

ján alá írt bé csi egyez mény 1. cik ké nek c)–e) pont jai alá tar -
tozó ter mé sze tes sze mély, fel té ve, hogy a fo ga dó ál lam arra
jogo sított ha tó sá ga ilyen mi nõ sé gé ben el is me ri, és

bb) a ba) al pont ban meg ha tá ro zot tal kö zös ház tar tás -
ban élõ csa lád tag, fel té ve, hogy a fo ga dó ál lam arra jo go sí -
tott ha tó sá ga ilyen mi nõ sé gé ben el is me ri;

c) nem zet kö zi szer ve zet tiszt vi se lõ je:
ca) az a ter mé sze tes sze mély, akit a 107.  § (1) be kez dé -

sé nek b) pont já ban em lí tett nem zet kö zi szer zõ dés ben
meg ha tá ro zot tak ter mé kek, szol gál ta tá sok árá ba (dí já ba)
rend sze rint be le fog lalt köz ve tett adók aló li men tes ség sze -
mé lyé ben meg il le ti, fel té ve, hogy a fo ga dó ál lam arra
jogo sított ha tó sá ga ilyen mi nõ sé gé ben el is me ri, és

cb) a ca) al pont ban meg ha tá ro zot tal kö zös ház tar tás -
ban élõ csa lád tag, fel té ve, hogy az il le tõt a fo ga dó ál lam
arra jo go sí tott ha tó sá ga ilyen mi nõ sé gé ben el is me ri.

(7) A (6) be kez dés tõl füg get le nül nem jo go sult adó men -
tes ség re az a ter mé sze tes sze mély, aki ma gyar ál lam pol gár 
vagy ál lan dó bel föl di tar tóz ko dás ra jo go sult sze mély.

(8) A 107.  § sze rin ti adó men tes ség hez, ille tõ leg
adó-vissza té rít te té si jog gya kor lá sá hoz fû zõ dõ iga zo lá si
kö te le zett sé get, az adó-vissza té rít te té se irán ti ké re lem kö -
te le zõ adat tar tal mát, valamint az adó-vissza té rít te té sé vel
kap cso la tos el já rá si ren del ke zé se ket kü lön jog sza bály ha -
tá roz za meg.

109.  § Men tes az adó alól az arany ér té ke sí té se ab ban az
eset ben, ha az bár mely ál lam köz pon ti bank ja ré szé re tör -
té nik.

Adó alóli mentesség közvetítõi tevékenység esetében

110.  § (1) Men tes az adó alól a más ne vé ben és ja vá ra el -
já ró köz ve tí tõ köz ve tí tõi szol gál ta tá sá nak nyúj tá sa ab ban
az eset ben, ha az ál ta la köz ve tí tett ügy let

a) a 98–109.  §-ok bár me lyi ke sze rint men tes az adó
alól;

b) tel je sí té si he lye a Kö zös ség te rü le tén kí vül van.

(2) Az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó az utas [206.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont ja] ne vé ben és ja vá ra el já ró köz -
ve tí tõ köz ve tí tõi szol gál ta tá sá nak nyúj tá sá ra ab ban az
eset ben, ha olyan szol gál ta tást köz ve tít, amely a Kö zös ség
va la mely más tag ál la má ban tel je sül.

Adó alóli mentesség a termék nemzetközi forgalmához
kapcsolódó egyes tevékenységek esetében

111.  § (1) Men tes az adó alól annak a ter mék nek az ér té -
ke sí té se, Kö zös sé gen be lü li be szer zé se, amely egy út tal

a) vám elé ál lí tás so rán át me ne ti meg õr zés alatt áll;
vagy

b) vám sza bad te rü let re vagy vám sza bad rak tár ba be tá -
ro lan dó; vagy

c) vám rak tá ro zá si, vám fel ügye let mel let ti fel dol go zás
vagy ak tív fel dol go zás fel füg gesz tõ el já rás ha tá lya alá
 vonandó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adó men tes ség al kal ma zan -
dó arra a to váb bi ér té ke sí tés re is, amely

a) a ter mék (1) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett
vám jo gi hely ze té re, vagy

b) a ter mék nek az (1) be kez dés c) pont já ban em lí tett el -
já rá sok ha tá lya alat ti ál lá sá ra
nincs be fo lyás sal.

(3) Men tes az adó alól to váb bá az (1) és (2) be kez dés al -
kal ma zá sa alá tar to zó ter mék hez köz vet le nül kap cso ló dó
szol gál ta tás nyúj tá sa.

112.  § (1) Men tes az adó alól:
a) a 24.  § (1) be kez dé se sze rint im por tált ter mék ér té -

ke sí té se ab ban az eset ben, ha az a ter mék tel jes vám men -
tes ség gel járó ide ig le nes be ho za ta li vagy kül sõ kö zös sé gi
áru to váb bí tá si el já rás, vagy

b) a 24.  § (2) be kez dé se sze rint im por tált ter mék ér té -
ke sí té se ab ban az eset ben, ha az a ter mék bel sõ kö zös sé gi
áru to váb bí tá si el já rás
ha tá lya alat ti ál lá sá ra nincs be fo lyás sal.

(2) Men tes az adó alól to váb bá az (1) be kez dés alá tar to zó
ter mék hez köz vet le nül kap cso ló dó szol gál ta tás nyúj tá sa.

113.  § (1) Men tes az adó alól annak a ter mék nek az ér té -
ke sí té se, Kö zös sé gen be lü li be szer zé se, amely egy út tal
adó rak tá ro zá si el já rás ha tá lya alá vo nan dó.

(2) Adó rak tá ro zá si el já rás ha tá lya alá nem von ha tó az a
ter mék,

a) amely a Vám ren de let 4. cik ké nek 7. pont ja ér tel mé -
ben nem mi nõ sül kö zös sé gi áru nak, ille tõ leg

b) ame lyet köz vet le nül kis ke res ke del mi for ga lom ba
he lye zés cél já ra szán nak.

(3) Az adó rak tá ro zá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a 
4. szá mú mel lék let tar tal maz za.

114.  § A 113.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já tól el té rõ en
adó rak tá ro zá si el já rás ha tá lya alá von ha tó a ter mék ab ban
az eset ben, ha annak ér té ke sí té se, Kö zös sé gen be lü li be -
szer zé se olyan adó alany ré szé re tör té nik, aki (amely) a ter -
mé ket iga zol tan ab ból a cél ból szer zi be, hogy az a Kö zös -
ség te rü le tén kí vü li te rü let re tör té nõ re pü lés so rán a légi
köz le ke dé si esz köz fe dél ze tén tar tóz ko dó utas el lá tá sát
szol gál ja.

115.  § A 113.  § (1) be kez dé se sze rin ti adó men tes ség al -
kal ma zan dó arra a to váb bi ér té ke sí tés re is, amely a ter mék
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adó rak tá ro zá si el já rás ha tá lya alat ti ál lá sá ra nincs be fo -
lyás sal.

116.  § Men tes az adó alól az adó rak tá ro zá si el já rás ha tá -
lya alá vo nan dó vagy vont ter mék hez köz vet le nül kap cso -
ló dó szol gál ta tás nyúj tá sa.

117.  § Ab ban az eset ben, ha
a) a ter mék a 111.  § (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já -

ban em lí tett vám jo gi hely ze té nek meg szû né sé vel, ille tõ leg
b) a ter mék nek a 111.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban,

a 112.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett el já rá sok ha tá lya aló li
ki ke rü lé sé vel
annak im port ja tör té nik az 54.  § ér tel mé ben, és egy út tal
annak ér té ke sí té se, ille tõ leg Kö zös sé gen be lü li be szer zé se
is tör té nik, a ter mék ér té ke sí té se, ille tõ leg Kö zös sé gen be -
lü li beszerzése mentes az adó alól.

118.  § E cím al kal ma zá sá ban a 111.  § (3) be kez dé sé ben, 
a 112.  § (2) be kez dé sé ben és a 116.  §-ban em lí tett ter mék -
hez köz vet le nül kap cso ló dó szol gál ta tás kü lö nö sen a ter -
mék fu va ro zá sa, a ter mék fu va ro zá sá hoz já ru lé ko san kap -
cso ló dó szol gál ta tá sok, valamint a 42.  § (1) be kez dé sé nek
c) és d) pont ja alá tar to zó szol gál ta tá sok.

VII. Fejezet

ADÓ LEVONÁSA

Adólevonási jog keletkezése és terjedelme

119.  § (1) Az adó le vo ná si jog ak kor ke let ke zik – ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik –, ami kor az elõ ze -
tesen fel szá mí tott adó nak [120.  §] meg fe le lõ fi ze ten dõ
adót meg kell ál la pí ta ni.

(2) Ab ban az eset ben, ha az adó át há rí tá sá ra jog ala pot
te rem tõ ügy let ben a ter mék ér té ke sí tõ jé re, szol gál ta tás
nyúj tó já ra a 61.  § al kal ma zan dó, az adó le vo ná si jog – ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik – az adó át há rí tá sá ra
jog ala pot te rem tõ ügy let tel je sí té se kor ke let ke zik.

120.  § Ab ban a mér ték ben, ami lyen mér ték ben az adó -
alany – ilyen mi nõ sé gé ben – a ter mé ket, szol gál ta tást adó -
köteles ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ér de ké ben
hasz nál ja, egyéb mó don hasz no sít ja, jo go sult arra, hogy az
ál ta la fi ze ten dõ adó ból le von ja azt az adót, ame lyet

a) ter mék be szer zé sé hez, szol gál ta tás igény be vé te lé -
hez kap cso ló dó an egy má sik adó alany – ide ért ve az Eva.
ha tá lya alá tar to zó sze mélyt, szer ve ze tet is – rá át há rí tott;

b) ter mék be szer zé sé hez – ide ért ve a ter mék Kö zös sé -
gen be lü li be szer zé sét is –, szol gál ta tás igény be vé te lé hez
kap cso ló dó an fi ze ten dõ adó ként meg ál la pí tott;

c) ter mék im port já hoz kap cso ló dó an
ca) maga vagy köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ je meg fi ze -

tett, ille tõ leg

cb) maga vagy köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ je fi ze ten dõ 
adó ként meg ál la pí tott;

d) elõ leg ré sze ként meg fi ze tett;
e) a 11.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban em lí tett

ter mék ér té ke sí té sé hez kap cso ló dó an fi ze ten dõ adó ként
meg ál la pí tott
[a)–e) pon tok a továb biak ban együtt: elõ ze tesen fel szá mí -
tott adó].

121.  § Az elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá nak joga
meg il le ti az adó alanyt ak kor is, ha a ter mé ket, szol gál ta tást

a) olyan ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ér de -
ké ben hasz nál ja, egyéb mó don hasz no sít ja, amely nek tel -
je sí té si he lye kül föld, de ame lyet, ha bel föl dön tel je sí te ne,
adó kö te les len ne;

b) a 89. és 92.  §, a 93.  § (2) be kez dé se, valamint a
98–117.  §-ok sze rint adó men tes ter mék ér té ke sí té se, szol -
gál ta tás nyúj tá sa ér de ké ben hasz nál ja, egyéb mó don hasz -
no sít ja;

c) a 86.  § (1) be kez dé sé nek a)–f) pont jai sze rint adó -
men tes szol gál ta tás nyúj tá sa ér de ké ben hasz nál ja, egyéb
mó don hasz no sít ja, fel té ve, hogy

ca) a szol gál ta tás igény be ve võ je gaz da sá gi cél lal a
 Közösség te rü le tén kí vül te le pe dett le, gaz da sá gi célú le te -
le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz -
ko dá si he lye van a Kö zös ség te rü le tén kí vül; vagy

cb) az a 98.  § (1) be kez dé se sze rint adó men te sen ér té -
ke sí tett ter mék hez, vagy olyan ter mék hez kap cso ló dik
köz vet le nül, ame lyen a 101.  § (1) be kez dé se sze rint adó -
men te sen vé gez tek mun kát.

122.  § (1) Annak a sze mély nek, szer ve zet nek, aki nek
(amely nek) adó ala nyi sá ga ki zá ró lag a 6.  § (4) be kez dé sén
ala pul, adó le vo ná si joga az ott meg ha tá ro zott fel té te lek
tel je sü lé se kor ke let ke zik.

(2) Az elõ ze tesen fel szá mí tott adó ként figye lembe ve -
he tõ összeg

a) a 6.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett eset ben 
nem ha lad hat ja meg azt az össze get, ame lyet az adó alany -
nak fi ze ten dõ adó ként kel le ne meg ál la pí ta nia ak kor, ha a
ter mék ér té ke sí té se adó kö te les len ne;

b) a 6.  § (4) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban em lí tett
eset ben nem ha lad hat ja meg azt az össze get, ame lyet a ter -
mék ér té ke sí té se után fi ze ten dõ adó ként meg ál la pí tott.

Elõzetesen felszámított adó megosztása

123.  § (1) Ab ban az eset ben, ha az adó alany egy aránt
tel je sít a 120. és 121.  § sze rint adó le vo nás ra jo go sí tó ter -
mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást (a továb biak ban:
adó le vo nás ra jo go sí tó ter mék ér té ke sí tés, szol gál ta tás nyúj -
tás) és arra nem jo go sí tó ter mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás -
nyúj tást, az elõ ze tesen fel szá mí tott adó ki zá ró lag az adó le -
vo nás ra jo go sí tó ter mék ér té ke sí té sé nek, szol gál ta tás nyúj -
tá sá nak be tud ha tó ré szé ben von ha tó le.
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(2) Az elõ ze tesen fel szá mí tott adó le von ha tó és le nem
von ha tó ré szé nek meg ál la pí tá sá hoz az adó alany kö te les
olyan meg fele lõen rész le te zett nyil ván tar tást al kal maz ni,
amely az adó le vo ná si jog ke let ke zé sé tõl kez dõ dõ en al kal -
mas annak egy ér tel mû, meg bíz ha tó és fo lya ma tos kö ve té -
sé re, hogy a ter mék, szol gál ta tás hasz ná la ta, egyéb mó don
tör té nõ hasz no sí tá sa adó le vo nás ra jo go sí tó ter mék ér té ke -
sí té sét, szol gál ta tás nyúj tá sát vagy arra nem jo go sí tó ter -
mék ér té ke sí té sét, szol gál ta tás nyúj tá sát szol gál ja (té te les
el kü lö ní tés).

(3) Ab ban az eset ben, ha a ter mék, szol gál ta tás ter mé -
sze te, ille tõ leg a hasz ná lat, egyéb mó don tör té nõ hasz no sí -
tás jel le ge foly tán az elõ ze tesen fel szá mí tott adó meg osz -
tá sa a té te les el kü lö ní tés sza bá lyai sze rint nem vé gez he tõ
el, az adó alany a meg osz tást más, az (1) be kez dés ben em lí -
tett kö ve tel ményt ki elé gí tõ sza bá lyok sze rint is el vé gez he -
ti. En nek hi á nyá ban a té te les el kü lö ní tés sza bá lyai sze rint
meg nem oszt ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adót az 5. szá mú 
mel lék let ben meg ha tá ro zott szá mí tá si mód szer al kal ma zá -
sá val kell ará nyo san meg osz ta ni.

Adólevonási jog korlátozása

124.  § (1) A 120. és 121.  §-tól füg get le nül nem von ha tó le:
a) a mo tor ben zint (vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710

11 49, 2710 11 59) ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó;
b) az a) pont ban nem em lí tett egyéb üzem anya got ter -

he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó, fel té ve, hogy az sze mély -
gép ko csi (vtsz. 8703) üze mel te té sé hez szük sé ges;

c) az a) és b) pont ban nem em lí tett egyéb ter mé ket ter -
he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó, fel té ve, hogy az sze mély -
gép ko csi üze mel te té sé hez, fenn tar tá sá hoz szük sé ges;

d) a sze mély gép ko csit ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott
adó;

e) a 125 cm3-nél na gyobb hen ger ûr tar tal mú mo tor ke -
rék párt (vtsz. 8711-bõl) ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott
adó;

f) a jach tot (vtsz. 8903) ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott
adó;

g) az f) pont ban nem em lí tett egyéb ví zi köz le ke dé si
esz közt (vtsz. 8903) ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó,
fel té ve, hogy az sport- vagy szó ra ko zá si cél el éré sé re al -
kal mas;

h) a la kó in gat lant ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó;
i) a la kó in gat lan épí té sé hez, fel újí tá sá hoz szük sé ges

ter mé ket ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó;
j) az élel mi szert ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó;
k) az italt ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó.

(2) A 120. és 121.  §-tól füg get le nül nem von ha tó le to -
váb bá:

a) az (1) be kez dés d)–g) pont ja i ban em lí tett ter mé kek
bér be vé te lét,

b) a sze mély gép ko csi üze mel te té sé hez, fenn tar tá sá hoz
szük sé ges szol gál ta tást,

c) a la kó in gat lan épí té sé hez, fel újí tá sá hoz szük sé ges
szol gál ta tást,

d) a ta xi szol gál ta tást (a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
Szol gál ta tá sok Jegy zé ké ben – a továb biak ban: SZJ –
60.22.11),

e) a par ko lá si szol gál ta tást,
f) az út hasz ná la ti szol gál ta tást,
g) a ven dég lá tó-ipa ri szol gál ta tást,
h) a szó ra koz ta tá si célú szol gál ta tást (SZJ 55.40, 92.33, 

92.34, 92.72)
ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó.

(3) A 120. és 121.  §-tól füg get le nül szin tén nem von -
ható le:

a) a táv be szé lõ-szol gál ta tást (SZJ 64.20.11 és
64.20.12),

b) a mo bil te le fon-szol gál ta tást (SZJ 64.20.13),
c) az in ter net pro to kollt al kal ma zó, be széd cé lú adat át -

vi te li szol gál ta tást (SZJ 64.20.16-ból)
ter he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gé nek 30 száza -
léka.

Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek

125.  § (1) A 124.  §-tól el té rõ en az elõ ze tesen fel szá mí -
tott adó le von ha tó, ha

a) a 124.  § (1) be kez dé sé nek a)–g) és i)–k) pont ja i ban
em lí tett ese tek ben a ter mék iga zol tan to vább ér té ke sí té si
célt szol gál;

b) a 124.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban em lí tett eset -
ben, fel té ve, hogy a 86.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ja alá
tar to zó la kó in gat lan iga zol tan to vább ér té ke sí té si célt szol -
gál, és az ér té ke sí tõ adó alany élt a 88.  § sze rin ti vá lasz tá si
jo gá val;

c) a 124.  § (1) be kez dé sé nek d)–h) pont ja i ban em lí tett
ese tek ben a ter mé ket iga zol tan a 6.  § (4) be kez dé sé nek
a) vagy b) pont ja sze rint ér té ke sí tik;

d) a 124.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben a szol -
gál ta tást iga zol tan a 15.  § sze rin ti szol gál ta tás nyúj tás tel je -
sí té se ér de ké ben ve szik igény be;

e) a 124.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben a szol -
gál ta tás igény be vé te le fe jé ben járó ellen ér ték leg alább
30 szá za lé ká ra iga zol tan tel je sül, hogy az a 15.  § sze rin ti
szol gál ta tás nyúj tás adó alap já ba épül be.

(2) A 124.  §-tól el té rõ en az elõ ze tesen fel szá mí tott adó
le von ha tó ab ban az eset ben is, ha az adó alany a ter mé ket,
szol gál ta tást vál lal ko zá sán be lül

a) a 124.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban em lí tett eset -
ben iga zol tan egész ben vagy túl nyo mó rész ben taxi -
szolgáltatás nyúj tá sa ér de ké ben hasz nál ja;

b) a 124.  § (1) be kez dé sé nek d)–g) pont ja i ban em lí tett
ese tek ben iga zol tan egész ben vagy túl nyo mó rész ben úgy
hasz no sít ja, hogy azt bér be adja;

c) a 124.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban em lí tett eset -
ben iga zol tan egész ben vagy túl nyo mó rész ben úgy hasz -
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no sít ja, hogy azt bér be adja, fel té ve, hogy élt a 88.  § sze -
rinti vá lasz tá si jo gá val;

d) a 124.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban és (2) be kez -
dé sé nek c) pont já ban em lí tett eset ben iga zol tan egész ben
vagy túl nyo mó rész ben úgy hasz nál ja, egyéb mó don hasz -
no sít ja, hogy az köz vet len anyag jel le gû rá for dí tás ként a
6.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti ér té ke sí tés adó -
alap já ba be épí ti;

e) a 124.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban em lí tett
eset ben iga zol tan egész ben vagy túl nyo mó rész ben úgy
hasz nál ja, egyéb mó don hasz no sít ja, hogy az köz vet len
anyag jel le gû rá for dí tás ként más ter mék ér té ke sí tés, szol -
gál ta tás nyúj tás adó alap já ba be épí ti;

f) a 124.  § (2) be kez dé sé nek e) és f) pont já ban em lí tett
eset ben iga zol tan az ál ta la üzem ben tar tott, 3,5 ton nát
meg ha la dó leg na gyobb össz tö me gû szá raz föl di köz le ke -
dé si esz köz üze mel te té se ér de ké ben hasz no sít ja.

126.  § (1) A 125.  §-ban em lí tett iga zo lá si kö te le zett ség
kü lö nö sen olyan el kü lö ní tett nyil ván tar tás al kal ma zá sát
igény li az adó alany tól, amely al kal mas az adó le vo ná si jog
kor lá to zá sa aló li men te sü lés – ott meg ha tá ro zott – fel té te -
le i nek egy ér tel mû, meg bíz ha tó és fo lya ma tos kö ve té sé re.

(2) A 125.  § al kal ma zá sá ban túl nyo mó rész alatt az adó -
le vo ná si jog kor lá to zá sa aló li men te sü lés fel té te le i nek
– egy éssze rû en meg ál la pí tott idõ tar tam át la gá ban – leg -
alább 90 szá za lé kos tel je sü lé se ér ten dõ.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett kö ve tel mény tel je sü lé sé -
nek mé ré se olyan szám sze rû for má ban ki fe je zett mu ta tó
al kal ma zá sát igény li az adó alany tól, amely a ter mék, szol -
gál ta tás ter mé sze té re, ille tõ leg a hasz ná lat, egyéb mó don
tör té nõ hasz no sí tás jel le gé re te kin tet tel a leg in kább tár gyi -
la gos ered ményt adja.

Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei

127.  § (1) Az adó le vo ná si jog gya kor lá sá nak tár gyi fel -
té te le, hogy az adó alany sze mé lyes ren del ke zé sé re áll jon

a) a 120.  § a) pont já ban em lí tett eset ben a ne vé re  szóló, 
az ügy let tel je sí té sét ta nú sí tó szám la;

b) a 120.  § b) pont já ban em lí tett ese tek ben mind azon
ok ira tok, ame lyek a fi ze ten dõ adó összeg sze rû meg ál la pí -
tá sá hoz szük sé ge sek, ille tõ leg – az elõ zõek ben em lí tet tek
sé rel me nél kül – ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se
ese té ben, valamint egyéb olyan eset ben, amely ben a ter -
mék ér té ke sí tõ je, szol gál ta tás nyúj tó ja – ilyen mi nõ sé gé -
ben – bel föl dön, vagy a Kö zös ség más tag ál la má ban nyil -
ván tar tás ba vett adó alany, a ne vé re  szóló, az ügy let tel je sí -
té sét ta nú sí tó szám la;

c) a 120.  § c) pont já ban em lí tett eset ben a ne vé re  szóló,
a ter mék sza bad for ga lom ba bo csá tá sá ról ren del ke zõ ha tá -
ro zat, valamint

ca) a 120.  § ca) al pont já ban em lí tett eset ben a ne vé re
 szóló, az adó meg fi ze té sét iga zo ló ha tá ro zat, vagy ha az
adót köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ je fi zet te meg, a köz ve tett 
vám jo gi kép vi se lõ nek az adó alany ne vé re  szóló nyi lat ko -
za ta az adó meg fi ze té sé rõl,

cb) a 120.  § cb) al pont já ban em lí tett eset ben mind azon
ok ira tok, ame lyek a fi ze ten dõ adó összeg sze rû meg ál la pí -
tá sá hoz szük sé ge sek, vagy ha a fi ze ten dõ adót köz ve tett
vám jo gi kép vi se lõ je ál la pí tot ta meg, a köz ve tett vám jo gi
kép vi se lõ nek az adó alany ne vé re  szóló nyi lat ko za ta az adó 
fi ze ten dõ adó ként tör tént meg ál la pí tá sá ról és be val lá sá ról;

d) a 120.  § d) pont já ban em lí tett eset ben a ne vé re  szóló, 
az elõ leg meg fi ze té sét ta nú sí tó szám la;

e) a 120.  § e) pont já ban em lí tett eset ben mind azon ok -
ira tok, ame lyek a fi ze ten dõ adó összeg sze rû meg ál la pí tá -
sá hoz szük sé ge sek.

(2) Ab ban az eset ben, ha az adó le vo ná si jog tény le ges
gya kor lá sát meg elõ zõ en az adó alany meg szû nik, de van az 
e tör vény ben sza bá lyo zott jo gok és kö te le zett sé gek te kin -
te té ben jog utód adó alany, az adó le vo ná si jog gya kor lá sa
egyéb fel té te le i nek sé rel me nél kül az adó le vo ná si jo got a
jog utód adó alany ab ban az eset ben is gya ko rol hat ja, ha az
(1) be kez dés ben em lí tett ok ira tok jog elõd jé nek ne vé re
szól nak.

(3) Az a sze mély, szer ve zet, aki nek (amely nek) adó ala -
nyi sá ga ki zá ró lag a 6.  § (4) be kez dé sén ala pul, az adó le vo -
ná si jo got – az adó le vo ná si jog gya kor lá sa egyéb feltéte -
lei nek sé rel me nél kül – olyan, az (1) be kez dés ben em lí tett
ok ira tok te kin te té ben is gya ko rol hat ja, ame lyek az adó -
alannyá vá lá sát meg elõ zõ en ke let kez tek, de azok, mint a
6.  § (4) be kez dé sé ben em lí tett ter mék iga zolt tu laj do no sa
ne vé re vagy iga zolt jog elõd jé nek ne vé re szól nak.

(4) A le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gé ben
nem ha lad hat ja meg az (1) be kez dés ben em lí tett ok irat ban
adó ként sze rep lõ, ille tõ leg az ab ból adó ként ki szá mít ha tó
össze get.

(5) A (4) be kez dés sé rel me nél kül a le von ha tó elõ ze -
tesen fel szá mí tott adó össze gé ben nem ha lad hat ja meg azt
az adó össze get sem, ame lyet a ter mék, szol gál ta tás szo ká -
sos pi a ci árá nak ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni ab ban
az eset ben, ha az adó alap já nak meg ál la pí tá sá ra egyéb ként
a 67.  § (1) be kez dé sét kell al kal maz ni.

(6) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés ben em lí tett ok -
irat nem ma gyar nyel vû, az adó igaz ga tá si el já rás ke re té ben 
le foly ta tott ellen õr zés so rán az adó le vo ná si jo got gya kor ló 
adó alany tól meg kö ve tel he tõ, hogy sa ját költ sé gé re gon -
dos kod jon a hi te les ma gyar nyel vû for dí tás ról, fel té ve,
hogy a tény ál lás tisz tá zá sa más ként nem le het sé ges.

128.  § A 127.  § ér te lem sze rû en al kal ma zan dó ab ban az
eset ben is, ha az adó le vo ná si jog a 121.  §-on ala pul.
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Adólevonási jog engedményezése

129.  § (1) Az im por tá ló he lyett annak köz ve tett vám jo gi 
kép vi se lõ je gya ko rol hat ja a ter mék im port já hoz kap cso ló -
dó elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sát, ha

a) az im por tá lót az adó le vo ná si jog ke let ke zé se kor és
azt köve tõen az adó le vo ná si jog egyéb ként kor lá to zás nél -
kül meg il le ti, valamint

b) az a) pont ban em lí tett fel té tel tel je sü lé sé rõl az im -
por tá ló nyi lat ko zik vám jo gi kép vi se lõ jé nek.

(2) A köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ az (1) be kez dés sze -
rint meg szer zett adó le vo ná si jo got – az adó le vo ná si jog
gya kor lá sá nak egyéb fel té te le i tõl füg get le nül – ab ban az
eset ben gya ko rol hat ja, ha

a) sze mé lyes ren del ke zé sé re áll az (1) be kez dés
b) pont já ban em lí tett, ne vé re  szóló nyi lat ko zat, valamint

b) bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany ként nincs
olyan, e tör vény ben sza bá lyo zott jog ál lá sa, amely adó le -
vo ná si jo gát egyéb ként kor lá toz za.

(3) Ab ban az eset ben, ha a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ
gya ko rol ja az (1) be kez dés sze rint meg szer zett adó le vo ná -
si jo got, az im por tá ló nak a ter mék im port já hoz kap cso ló dó 
adó le vo ná si joga el enyé szik.

130.  § (1) A 127.  § (1) be kez dé sé nek ca) és cb) al pont já -
ban, valamint a 129.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí -
tett nyi lat ko zat nak – az ott meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal -
maz nia kell még:

a) a nyi lat ko zat te võ jé nek és cím zett jé nek ne vét, cí mét
és adó szá mát;

b) a ter mék im port já nak két sé get ki zá ró azo no sí tá sá -
hoz szük sé ges ada to kat.

(2) A nyi lat ko za tot írás ba kell fog lal ni.

Adólevonási jog gyakorlásának módja

131.  § (1) A bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany az
adó meg ál la pí tá si idõ szak ban meg ál la pí tott fi ze ten dõ adó
együt tes össze gét csök kent he ti az ugyan ezen vagy ko ráb bi 
adó meg ál la pí tá si idõ szak ban (idõ sza kok ban) ke let ke zett
le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gé vel.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rint meg ál la pí tott kü lön bö zet
elõ je le ne ga tív, a kü lön bö ze tet a bel föl dön nyil ván tar tás ba 
vett adó alany

a) a so ron kö vet ke zõ adó meg ál la pí tá si idõ szak ban ve -
he ti figye lembe úgy, mint az ak ko ri adó meg ál la pí tá si idõ -
szak ban az (1) be kez dés sze rint meg ál la pí tott fi ze ten dõ
adó együt tes össze gét csök ken tõ té telt, ille tõ leg

b) a 186.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint és mó -
don az ál lam i adó ha tó ság tól vissza igé nyel he ti.

132.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a le von ha tó elõ ze tes fel -
szá mí tott adó össze gét meg ha tá ro zó té nye zõk ben utó lag,
az adó le vo ná si jog ke let ke zé sét köve tõen vál to zás kö vet -

ke zik be, az ere de ti leg le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott
adó össze gét érin tõ kü lön bö zet ren de zé sé re a (2)–(4) be -
kez dé sek al kal ma zan dók.

(2) Ha az (1) be kez dés ben em lí tett vál to zás ered mé nye -
ként az ere de ti leg le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó
össze gét a kü lön bö zet csök ken ti, az adó alany kö te les a kü -
lön bö ze tet úgy figye lembe ven ni, mint a 131.  § (1) be kez -
dé se sze rint meg ál la pí tott fi ze ten dõ adó össze gét nö ve lõ
té telt ab ban az adó meg ál la pí tá si idõ szak ban – a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott el té rés sel –, amely ben az (1) be kez -
dés ben em lí tett vál to zás be kö vet ke zik.

(3) Ab ban az eset ben, ha az ere de ti leg le von ha tó elõ ze -
tesen fel szá mí tott adó össze ge köz vet le nül olyan, a 127.  §
(1) be kez dé sé ben em lí tett ok ira ton ala pul, ame lyet más fél
(ha tó ság) bo csá tott ki, a kü lön bö zet (2) be kez dés ben em lí -
tett ren de zé se arra az adó meg ál la pí tá si idõ szak ra esik,
amely ben a kü lön bö zet alap já ul szol gá ló, a 127.  § (1) be -
kez dé sé ben em lí tett ok ira tot mó do sí tó vagy azt ér vény te -
le ní tõ ok irat az adó alany sze mé lyes ren del ke zé sé re áll, de
nem ké sõbb, mint a mó do sí tó vagy ér vény te le ní tõ ok irat
ki bo csá tá sá nak hó nap ját kö ve tõ hó nap 15. nap ja.

(4) Ha az (1) be kez dés ben em lí tett vál to zás ered mé nye -
ként az ere de ti leg le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó
össze gét a kü lön bö zet nö ve li, az adó alany jo go sult – az
adó le vo ná si jog gya kor lá sa egyéb fel té te le i nek sé rel me
nél kül – a kü lön bö ze tet úgy figye lembe ven ni, mint a
131.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott le von ha tó elõ -
ze tesen fel szá mí tott adó össze gét nö ve lõ té telt, leg ko ráb -
ban, ab ban az adó meg ál la pí tá si idõ szak ban, amely ben sze -
mé lyes ren del ke zé sé re áll a kü lön bö zet alap já ul szol gá ló,
a 127.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett ok ira tot mó do sí tó ok -
irat.

133.  § A 132.  § al kal ma zá sá ban nem mi nõ sül az ere de ti -
leg le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gét meg ha -
tá ro zó té nye zõk utó la gos vál to zá sá nak:

a) az adó át há rí tá sá ra jog ala pot te rem tõ ügy let fe jé ben
járó ellen ér ték tel jes vagy rész le ges meg nem té rí té se;

b) a 11.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek;
c) a meg sem mi sü lés és más olyan va gyo ni kár, ame lyet

az adó alany te vé keny sé gi kö rén kí vül esõ el há rít ha tat lan
ok idé zett elõ, és ez utób bi ok fenn ál lá sát az adó alany bi -
zo nyít ja;

d) a c) pont ban nem em lí tett egyéb va gyo ni kár, ha az
adó alany bi zo nyít ja, hogy a kár el há rí tá sa, ille tõ leg csök -
ken té se ér de ké ben úgy járt el, ahogy az az adott hely zet ben 
ál ta lá ban el vár ha tó.

Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok

134.  § (1) A 11.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí -
tett eset ben az adó alanyt meg il le ti a tár gyi esz köz elõ ál lí tá -
sá hoz fel hasz nált ter mé ket, igény be vett szol gál ta tást ter -
he lõ elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá nak joga ak kor
is, ha az egyéb ként egész ben vagy rész ben nem il let né
meg.
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(2) Az adó le vo ná si jog gya kor lá sá nak egyéb fel té te le i -
nek sé rel me nél kül, az (1) be kez dés sze rin ti adó le vo ná si
jog leg ko ráb ban a vál lal ko zá sán be lül vég zett sa ját be ru -
há zás ered mé nye ként elõ ál lí tott tár gyi esz köz ren del te tés -
sze rû hasz ná lat ba vé te le kor ke let ke zik.

135.  § (1) Ab ban az eset ben, ha az adó alany ter mé ket
tár gyi esz köz ként hasz nál vál lal ko zá sán be lül, a tár gyi
esz köz ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te lé nek hó nap já tól
kez dõ dõ en

a) ingó tár gyi esz köz ese té ben 60 hó na pig,
b) in gat lan tár gyi esz köz ese té ben pe dig 240 hó na pig

ter je dõ tar tam ban az adó alany adó le vo ná si jo gát – az adó -
le vo ná si jog gya kor lá sa egyéb fel té te le i nek sé rel me nél kül 
– az e § és a 136.  § ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével
gya ko rol hat ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar tam figye -
lembe véte lével, annak a nap tá ri év nek az utol só adó meg -
ál la pí tá si idõ sza ká ban, amely be rend re 11 hó nap el tel té vel 
a ti zen ket te dik hó nap esik, az adó alany kö te les a tár gyi
esz köz re jutó elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gé nek

a) ingó ese té ben 1/5 ré szé re,
b) in gat lan ese té ben pe dig 1/20 ré szé re

vo nat ko zó an utó la gos ki iga zí tást el vé gez ni, fel té ve, hogy
a le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gét meg ha tá -
ro zó té nye zõk ben vál to zás kö vet ke zik be a tár gyi esz köz
ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te lé nek idõ pont já hoz ké -
pest, és a szá mí tás ered mé nye ként adó dó kü lön bö zet
össze ge ab szo lút ér ték ben ki fe jez ve el éri vagy meg ha lad ja 
a 10 000 fo rint nak meg fe le lõ pénz össze get.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti kü lön bö zet re a 132.  § (2) és
(4) be kez dé sét kell meg fele lõen al kal maz ni.

136.  § (1) Ab ban az eset ben, ha az adó alany a tár gyi esz -
közt a 135.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mon 
be lül ér té ke sí ti, a tel je sí tés hó nap já ra és a hát ra le võ hó na -
pok ra együt te sen idõ ará nyo san jutó elõ ze tesen fel szá mí -
tott adó össze gét

a) vég le ge sen le von hat ja, ha a tár gyi esz köz ér té ke sí té -
se adó le vo nás ra egyéb ként jo go sí ta ná;

b) vég le ge sen nem von hat ja le, ha a tár gyi esz köz ér té -
ke sí té se adó le vo nás ra egyéb ként nem jo go sí ta ná.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rint az ere de ti leg le von ha tó
elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gé hez ké pest kü lön bö zet
ke let ke zik, és annak össze ge ab szo lút ér ték ben ki fe jez ve
el éri vagy meg ha lad ja az 1000 fo rint nak meg fe le lõ pénz -
össze get, a kü lön bö zet re a 132.  § (2) és (4) be kez dé sét kell
meg fele lõen al kal maz ni.

Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése

137.  § (1) Ab ban az eset ben, ha az ál lam i adó ha tó ság
– az Art. ren del ke zé sei alap ján – az adó alany adó szá mát
fel füg gesz ti, az adó alany adó le vo ná si jo gát az adó szám

fel füg gesz té sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
nek nap já tól kez dõ dõ en – az adó le vo ná si jog gya kor lá sá -
nak egyéb fel té te le i tõl füg get le nül – nem gya ko rol hat ja.

(2) Ab ban az eset ben, ha az ál lam i adó ha tó ság – az Art.
ren del ke zé sei alap ján – az adó alany adó szá má nak fel füg -
gesz té sét úgy szün te ti meg, hogy nem tör li az adó alany
adó szá mát, az adó alany adó le vo ná si jo gát az adó szám fel -
füg gesz té sét meg szün te tõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
nek nap já tól kez dõ dõ en – az adó le vo ná si jog gya kor lá sá -
nak egyéb fel té te le i nek sé rel me nél kül – is mét gya ko rol -
hat ja.

(3) Ab ban az eset ben, ha az ál lam i adó ha tó ság – az Art.
ren del ke zé sei alap ján – az adó alany adó szá má nak fel füg -
gesz té sét úgy szün te ti meg, hogy egy út tal tör li az adó alany 
adó szá mát, az adó alany adó le vo ná si joga az adó szám tör -
lé sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap já val 
el enyé szik.

VIII. Fejezet

ADÓFIZETÉSRE KÖTELEZETT

Adófizetésre kötelezett termék értékesítése és szolgáltatás 
nyújtása esetében

138.  § Ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa ese té -
ben az adót – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – az
az adó alany fi ze ti, aki (amely) az ügy le tet sa ját ne vé ben
tel je sí ti.

139.  § Ab ban az eset ben, ha a ter mék ér té ke sí té se tel je -
sí té si he lyé nek meg ál la pí tá sá ra a 32., 34. és 35.  §-ok bár -
me lyi két kell al kal maz ni, az adót a ter mé ket be szer zõ bel -
föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany fi ze ti, fel té ve, hogy a
ter mé ket ér té ke sí tõ adó alany bel föl dön gaz da sá gi cél lal
nem te le pe dett le, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban
pe dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye nincs
bel föl dön.

140.  § Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tás nyúj tá sa tel -
je sí té si he lyé nek meg ál la pí tá sá ra

a) a 37–45.  §-ok bár me lyi két kell al kal maz ni, az adót a
szol gál ta tást igény be ve võ bel föl dön nyil ván tar tás ba vett
adó alany fi ze ti,

b) a 46.  §-t kell al kal maz ni, az adót a szol gál ta tást
igény be ve võ adó alany fi ze ti,
fel té ve, hogy a szol gál ta tást nyúj tó adó alany bel föl dön
gaz da sá gi cél lal nem te le pe dett le, gaz da sá gi célú le te le pe -
dés hi á nyá ban pe dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si 
he lye nincs bel föl dön.

141.  § A 91.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett
ter mék ér té ke sí tés ese té ben az adót a ter mé ket be szer zõ
bel föl dön nyil ván tar tás ba vett cím zett [91.  § (2) be kez dé -
sé nek d) pont ja] fi ze ti, ha
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a) a ter mék ér té ke sí té se a 91.  § (2) be kez dé sé ben em lí -
tett fel té te lek sze rint tör té nik, valamint

b) a ter mék ér té ke sí tõ je ne vé ben [91.  § (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja] a bel föl dön nyil ván tar tás ba vett cím zett ne -
vé re tör té nõ szám la ki bo csá tás tar tal má ban meg fe lel a Kö -
zös ség azon tag ál la ma jo gá nak – össz hang ban a
 Héa-irányelv 220–236. cik ke i vel –, amely ben a ter mék ér -
té ke sí tõ jét adó alany ként nyil ván tar tás ba vet ték.

142.  § (1) Az adót a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás
igény be ve võ je fi ze ti:

a) a 10.  § d) pont ja sze rin ti ter mék ér té ke sí tés ese té ben;
b) in gat lan hoz kap cso ló dó épí tés-sze re lé si, fenn tar tá si, 

ta ka rí tá si, tisz tí tá si, kar ban tar tá si, ja ví tá si, át ala kí tá si és
bon tá si szol gál ta tá sok nyúj tá sa ese té ben;

c) az a) és b) pont ban em lí tett ter mék ér té ke sí tés hez,
szol gál ta tás nyúj tás hoz mun ka erõ köl csön zé se, ki ren de lé -
se, ille tõ leg sze mély zet ren del ke zés re bo csá tá sa ese té ben;

d) a 6. szá mú mel lék let ben fel so rolt ter mé kek ér té ke sí -
té se ese té ben;

e) a 86.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont ja alá tar to zó
ter mék ér té ke sí tés ese té ben, ha az ér té ke sí tõ adó alany élt a
88.  §-ban em lí tett vá lasz tá si jo gá val;

f) az adós és hi te le zõ vi szony la tá ban olyan ter mék ér té -
ke sí té se ese té ben, amely do lo gi biz to sí ték ként le járt kö ve -
te lés ki elé gí té sé nek ér vé nye sí té sé re irá nyul;

g) a vál lal ko zás ban tár gyi esz köz ként hasz nált ter mék
és egyéb, a tel je sí té se kor szo ká sos pi a ci árát te kint ve
100 000 fo rint nak meg fe le lõ pénz össze get meg ha la dó ter -
mék ér té ke sí té se ese té ben, ha az ér té ke sí tõ adó alany fel -
szá mo lá si vagy bár mely más, fi ze tés kép te len sé gét jog erõ -
sen meg ál la pí tó el já rás ha tá lya alatt áll.

(2) Az (1) be kez dés f) és g) pont ja sze rin ti in gat lan ér té -
ke sí tés re az (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zot tak -
nak is tel je sül ni ük kell.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá nak fel té te le, hogy az
ügy let tel je sí té sé ben érin tett fe lek

a) mind egyi ke bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany
le gyen, valamint

b) egyi ké nek se le gyen olyan, e tör vény ben sza bá lyo -
zott jog ál lá sa, amely nek alap ján tõle adó fi ze té se ne len ne
kö ve tel he tõ.

(4) A (3) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sá ban – akár ter -
mék ér té ke sí tõ je, szol gál ta tás nyúj tó ja vagy ter mék be szer zõ -
je, szol gál ta tás igény be ve võ je mi nõ sé gé ben, akár mind két
mi nõ ség ben egy aránt – bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó -
alany az Eva. ha tá lya alá tar to zó sze mély, szer ve zet is.

(5) Az érin tett ség va ló szí nû sí té se mel lett az ügy let tel je -
sí té sé ben érin tett bár me lyik fél kér he ti

a) a töb bi érin tett fél tõl, hogy nyi lat koz zon,
b) az ál lam i adó ha tó ság tól pe dig, hogy tá jé koz tas sa

a (3) be kez dés ben em lí tett fel té te lek tel je sü lé sé rõl.

(6) Az ál lam i adó ha tó ság (5) be kez dés ben em lí tett tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gé nek kö te les ha la dék ta la nul ele get

ten ni. Az írá sos meg ke re sés re adott adó ha tó sá gi vá laszt az
el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig va lós nak kell te kin te ni.

(7) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese té ben a ter mék ér té -
ke sí tõ je, szol gál ta tás nyúj tó ja olyan szám la ki bo csá tá sá ról 
gon dos ko dik, amely ben át há rí tott adó, ille tõ leg a
83.  §-ban meg ha tá ro zott szá za lék ér ték nem sze re pel.

Adófizetésre kötelezett termék Közösségen belüli
beszerzése esetében

143.  § (1) Ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se ese té -
ben az adót – a (2) be kez dés ben és a 144.  §-ban meg ha tá ro -
zott el té rés sel – a ter mé ket be szer zõ

a) adó alany,
b) nem adó alany jogi sze mély

fi ze ti.

(2) Új köz le ke dé si esz köz Kö zös sé gen be lü li be szer zé se 
ese té ben az adót az új köz le ke dé si esz közt be szer zõ, az a
nem-adó alany sze mély, szer ve zet is fi ze ti, aki (amely)
nem jogi sze mély.

144.  § A 22.  § (5) be kez dé sé ben em lí tett eset ben az adót
a ve või kész let bõl ter mé ket be szer zõ fi ze ti.

Adófizetésre kötelezett termék importja esetében

145.  § (1) Ter mék im port ja ese té ben az adót az impor -
táló fi ze ti. Im por tá ló az, aki (amely) a vám jo gi ren del ke zé -
sek ér tel mé ben adós ként – ide nem ért ve a köz ve tett vám -
jo gi kép vi se lõt – be ho za ta li vám tar to zás meg fi ze té sé re kö -
te le zett, vagy kö te le zett len ne ab ban az eset ben, ha a ter -
mék im port ja vám kö te les len ne.

(2) Ab ban az eset ben, ha a ter mék im port ja so rán a vám -
eljá rásban az im por tá ló he lyett annak köz ve tett vám jo gi
kép vi se lõ je jár el, az adót a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ fi -
ze ti.

(3) A 129.  § meg sér té sé vel jo go su lat la nul le vont elõ ze -
tesen fel szá mí tott adó meg fi ze té sé ért az im por tá ló val
együtt annak köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ je egye tem le ge -
sen fe le lõs.

Adófizetésre kötelezett a termék nemzetközi forgalmához
kapcsolódó egyes tevékenységek esetében

146.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a ter mék
a) a 111.  § (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já ban em lí -

tett vám jo gi hely ze te meg szû nik, ille tõ leg
b) a 111.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, a 112.  §

(1) be kez dé sé ben, a 113.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett el já -
rá sok ha tá lya alól ki ke rül,
az adót az fi ze ti, aki (amely) azt az adóz ta tan dó ügy le tet
tel je sí ti a 2.  § ér tel mé ben, amely nek be tud ha tó an az
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a) pont sze rin ti eset ben a ter mék vám jo gi hely ze te meg -
szû nik, a b) pont sze rin ti eset ben pe dig a ter mék az ott fel -
so rolt el já rá sok ha tá lya alól ki ke rül.

(2) A 4. szá mú mel lék let 35. pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben az adó rak tár üze mel te tõ je az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott adó fi ze tés re kö te le zet tel együtt egye tem le -
ge sen fe le lõs az adó meg fi ze té sé ért.

Számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége

147.  § (1) E tör vény egyéb ren del ke zé se i tõl füg get le nül
adó fi ze tés re kö te le zett az, aki (amely) szám lán át há rí tott
adót, ille tõ leg a 83.  §-ban meg ha tá ro zott szá za lék ér té ket
tün tet fel.

(2) Az adót a szám lán a ter mék ér té ke sí tõ je ként, szol -
gál ta tás nyúj tó ja ként sze rep lõ sze mély, szer ve zet fi ze ti,
ki vé ve, ha két sé get ki zá ró an bi zo nyít ja, hogy a szám lán
más tün tet te fel jo go su lat la nul az (1) be kez dés ben em lí tett
ada to kat.

Pénzügyi képviselõ

148.  § (1) Az az adó alany, aki (amely) adó fi ze tés re kö -
te le zett, de gaz da sá gi cél lal bel föl dön nem te le pe dett le,
gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he lye
vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye nincs bel föl dön, az e tör -
vény ben sza bá lyo zott jo ga i nak gya kor lá sá ra, kö te le zett sé -
ge i nek tel je sí té sé re pénz ügyi kép vi se lõt bíz hat meg.

(2) Ab ban az eset ben, ha az adó fi ze tés re kö te le zett adó -
alany gaz da sá gi cél lal har ma dik ál lam ban te le pe dett le,
gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he lye
vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van har ma dik ál lam ban,
pénz ügyi kép vi se lõ meg bí zá sa kö te le zõ.

(3) A (2) be kez dés nem vo nat ko zik arra az adó alany ra,
aki re (amely re) a XIX. fe je zet ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

149.  § (1) Az adó alany egy ide jû leg csak egy pénz ügyi
kép vi se lõt bíz hat meg ilyen te vé keny ség foly ta tá sá ra.

(2) A pénz ügyi kép vi se let e tör vény ben nem sza bá lyo -
zott kér dé se i ben az Art. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Adófizetési kötelezettség egyéb esetei

150.  § (1) A le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó
össze gé nek ere jé ig az adó alany ke zes ként fe le l a rá át há rí -
tott adó meg fi ze té sé ért, ha az adó át há rí tá sá ra jog ala pot te -
rem tõ ügy let fe jé ben járó ellen ér ték adót is tar tal ma zó
össze gét

a) ma ra dék ta la nul nem té rí tet te meg; vagy

b) egész ben vagy túl nyo mó rész ben nem pénz zel, nem
kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vagy nem pénz -
he lyet te sí tõ esz köz zel té rí tet te meg.

(2) A ke ze si fe le lõs ség az (1) be kez dés a) pont já ban em -
lí tett eset ben a meg nem té rí tett összeg adó tar tal má nak
meg fi ze té sé re ter jed ki.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá sá ban túl -
nyo mó rész alatt az ér ten dõ, ha a pénz zel, készpénz -
helyettesítõ fi ze té si esz köz zel vagy pénz he lyet te sí tõ esz -
köz zel tör tént meg té rí tés rész ará nya a meg té rí tett összeg
adó tar tal mát sem éri el.

151.  § (1) Ab ban az eset ben, ha
a) ter mé ket egy mást köve tõen több ször ér té ke sí te nek

oly mó don, hogy azt köz vet le nül a sor ban elsõ ér té ke sí tõ -
tõl a sor ban utol só be szer zõ ne vé re  szóló ren del te tés sel ad -
ják fel kül de mény ként vagy fu va roz zák el, ille tõ leg

b) szol gál ta tás nyúj tá sá ban sa ját né ven, de más ja vá ra
jár nak el,
az elõ zõek sze rint érin tett adó ala nyok mind egyi ke (e § al -
kal ma zá sá ban a továb biak ban: ré szes adó alany) egye tem -
le ge sen fe le lõs azon adó meg fi ze té sé ért, amely bár mely
más ré szes adó alany nál, mint ál ta la fi ze ten dõ adó meg ál la -
pít ha tó, de az az eh hez fû zõ dõ kö te le zett sé gét egész ben
vagy rész ben nem tel je sí tet te.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá nak fel té te le, hogy a ré -
szes adó ala nyok

a) bel föl dön nyil ván tar tás ba vet tek, vagy egyéb ként
arra kö te le zet tek, és

b) együt te sen kap csolt vál lal ko zá sok
le gye nek.

(3) A fe le lõs ség ér vé nye sí té sé nek nem aka dá lya, ha a
ré szes adó alany – az e tör vény ben sza bá lyo zott jog ál lá sa
alap ján – adó fi ze tés re egyéb ként nem kö te le zett.

152.  § A 150. és 151.  § sze rin ti ese tek ben az adó fi ze tés -
re kö te le zett nem men te sül e kö te le zett sé ge alól, ha az er -
rõl  szóló ha tó sá gi ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek nap ját köve -
tõen az adó meg fi ze té se nél kül szû nik meg a fe le lõs sé gét
meg ala po zó ok.

IX. Fejezet

ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA

153.  § (1) Az adót az adó fi ze tés re kö te le zett – ha e tör -
vény más ként nem ren del ke zik – maga ál la pít ja meg (ön -
adó zás).

(2) Az ön adó zás e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé -
se i ben az Art. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

154.  § (1) Arra az adó fi ze tés re kö te le zett re, aki nek
(amely nek) adó ala nyi sá ga ki zá ró lag a 6.  § (4) be kez dé sé -
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nek b) és c) pont ján ala pul, az adót az ál lam i adó ha tó ság
ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.

(2) Új köz le ke dé si esz köz Kö zös sé gen be lü li be szer zé se 
ese té ben, ha az új köz le ke dé si esz köz egy út tal a re giszt rá -
ci ós adó ról  szóló tör vény ha tá lya alá is tar to zik, és annak
be szer zõ je a 143.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban és
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély, szer ve zet, az
adót a vám ha tó ság ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.

155.  § (1) Ter mék im port ja ese té ben az adót a vám ha tó -
ság ha tá ro zat tal ál la pít ja meg az adó fi ze tés re kö te le zett re.

(2) A vám ha tó ság a ter mék vám jo gi sza bad for ga lom ba
bo csá tá sá ról  szóló ha tá ro zat tal ál la pít ja meg az adót ab ban 
az eset ben is, ha a ter mék im port ja a 95.  § sze rint men tes az 
adó alól.

156.  § (1) A 155.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en az adót ön -
adó zás sal ál la pít ja meg az az adó fi ze tés re kö te le zett, aki -
nek (amely nek) ré szé re azt – ké rel mé re – a vám ha tó ság en -
ge dé lye zi.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett en ge dély meg szer zé sé -
hez a kö vet ke zõ fel té te lek együt tes tel je sü lé se szük sé ges:

a) a ké rel me zõ bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó -
alany, aki nek (amely nek) nincs olyan, e tör vény ben sza bá -
lyo zott jog ál lá sa, amely nek alap ján tõle adó fi ze té se ne
len ne kö ve tel he tõ;

b) a ké rel me zõ a Vámtv. ren del ke zé sei sze rint meg bíz -
ha tó vám adós;

c) a ké rel me zõ nek a tárgy évet meg elõ zõ nap tá ri év ben
a 89. és 98–109.  §-ok sze rint adó men tes ter mék ér té ke sí té -
se, szol gál ta tás nyúj tá sa el len ér té ke ként meg té rí tett vagy
meg té rí ten dõ – éves szin ten gön gyö lí tett – összeg el éri
vagy meg ha lad ja

ca) az ugyan ezen idõ szak ban a 2.  § a) pont ja sze rin ti
összes ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa el len ér té -
ke ként meg té rí tett vagy meg té rí ten dõ – adó nél kül szá mí -
tott és éves szin ten gön gyö lí tett – összeg hez vi szo nyí tot -
tan a 67 szá za lé kos há nya dot, de leg alább a 10 mil li árd fo -
rin tot, vagy

cb) a 20 mil li árd fo rin tot.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett fel té te lek tel je sü lé sét is
iga zo ló, en ge dély irán ti ké rel met leg ké sõbb a tárgy év már -
ci us 31. nap já ig kell a vám ha tó ság hoz be nyúj ta ni.

(4) A vám ha tó ság az en ge délyt a tárgy év jú li us 1. nap já -
tól a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30. nap já ig ter je dõ idõ -
szak ra adja meg.

(5) A (2) be kez dés c) pont ját érin tõ en tett ön el len õr zés
vagy utó la gos adó meg ál la pí tás – ide nem ért ve a ké re lem
be nyúj tá sá ig be adott ön el len õr zést, ille tõ leg az ad dig az
idõ pon tig jog erõ re emel ke dett utó la gos adó meg ál la pí -
tást – az el bí rált ké rel met nem érin ti.

(6) Az ön adó zás ra való jo go sult ság a (4) be kez dés ben
em lí tett ha tár nap el tel té vel, ille tõ leg az en ge dély vissza vo -

ná sá val szû nik meg. Az en ge délyt a vám ha tó ság vissza -
von ja, ha

a) azt az en ge dé lyes kéri;
b) a (2) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett fel té te lek

bár me lyi ke az en ge dély sze rin ti idõ szak ban nem tel je sül;
c) az en ge dé lyes jog utód nél kül meg szû nik, vagy jog -

utód lás sal szû nik meg, de a jog utód ra a (2) be kez dés ben
em lí tett fel té te lek nem tel je sül nek.

157.  § Ab ban az eset ben, ha a 156.  § sze rin ti en ge dé lyes
egy út tal köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ is, jo go sult az adót
ön adó zás sal meg ál la pí ta ni arra a ter mék im port ra is,
amely ben az im por tá ló meg bí zá sa alap ján jár el, füg get le -
nül at tól, hogy az im por tá ló maga a 156.  § sze rint en ge dé -
lyes-e, vagy nem.

158.  § (1) A 147., 150. és 151.  §-ok ban em lí tett ese tek -
ben az adót az ál lam i adó ha tó ság ha tá ro zat tal ál la pít ja meg 
az adó fi ze tés re kö te le zett re.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en, ha a 147.  §-ban em lí tett
eset ben az adó fi ze té sé re kö te le zett egy út tal bel föl dön nyil -
ván tar tás ba vett adó alany is, az adót ön adó zás sal ál la pít ja
meg, fel té ve, hogy e tör vény ben sza bá lyo zott jog ál lá sa
alap ján tõle adó fi ze té se egyéb ként kö ve tel he tõ.

X. Fejezet

SZÁMLÁZÁS

Számlakibocsátási kötelezettség

159.  § (1) Az adó alany kö te les – ha e tör vény más ként
nem ren del ke zik – a 2.  § a) pont ja sze rin ti ter mék ér té ke sí -
té sé rõl, szol gál ta tás nyúj tá sá ról a ter mék be szer zõ je, szol -
gál ta tás igény be ve võ je ré szé re, ha az az adó alany tól el té rõ
más sze mély vagy szer ve zet, szám la ki bo csá tá sá ról gon -
dos kod ni.

(2) Az (1) be kez dés egyéb ren del ke zé se i nek sé rel me
nél kül az adó alany kö te les szám la ki bo csá tá sá ról gon dos -
kod ni ab ban az eset ben is, ha

a) ré szé re egy má sik adó alany vagy nem adó alany jogi
sze mély elõ le get fi zet;

b) ré szé re az a) pont alá nem tar to zó sze mély, szer ve zet 
elõ le get fi zet, és az kéri a szám la ki bo csá tá sát;

c) bel föl dön kí vül, a Kö zös ség te rü le tén vagy har ma dik 
ál lam ban tel je sít ter mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást,
fel té ve, hogy gaz da sá gi célú le te le pe dé si he lye ki zá ró lag
bel föl dön van, gaz da sá gi célú le te le pe dé si hely hi á nyá ban
pe dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van ki -
zá ró lag bel föl dön.

(3) A (2) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett eset ben a
szám la annak a ter mék ér té ke sí té sé nek, szol gál ta tás nyúj -
tá sá nak az ada ta it tar tal maz za, amely nek tel je sí té se fe jé -
ben járó el len ér té ké be az elõ leg be szá mít ha tó.
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160.  § (1) A szám la ki bo csá tá si kö te le zett ség nek a kö te -
le zett sa ját maga, ille tõ leg – meg bí zá sa alap ján és kép vi se -
le té ben – az ál ta la vá lasz tott meg ha tal ma zott is ele get te -
het. Utób bi eset ben a kö te le zett nek és meg ha tal ma zott já -
nak elõ ze tesen és írás ban kü lö nö sen meg kell ál la pod nia
egy más sal a szám la ki bo csá tás el fo ga dá sá nak fel té te le i rõl
és mód já ról.

(2) A szám la ki bo csá tás hoz fû zõ dõ, jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért a kö te le zet tel
együtt a meg ha tal ma zott egye tem le ge sen fe le lõs ab ban az
eset ben is, ha a fe lek az (1) be kez dés ben em lí tett meg ál la -
po dás ban más ként ren del kez tek.

(3) Az ügy let hez fû zõ dõ szám la ki bo csá tá si kö te le zett -
ség nek – fel té ve, hogy annak nem a kö te le zett sa ját maga
tesz ele get – ki zá ró lag egy meg ha tal ma zott te het ele get,
még ab ban az eset ben is, ha a kö te le zett egyéb ként több
sze mély ré szé re is adott meg ha tal ma zást.

161.  § (1) A szám la ki bo csá tá sá ban meg ha tal ma zott -
ként akár a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je, 
akár har ma dik sze mély el jár hat.

(2) A meg ha tal ma zást írás ba kell fog lal ni.

(3) A meg ha tal ma zás szól hat 1 ügy let hez fû zõ dõ szám -
la ki bo csá tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re, vagy szól hat a
szám la ki bo csá tá si kö te le zett ség ál ta lá nos ér vé nyû tel je sí -
té sé re.

(4) A meg ha tal ma zás kor lá to zá sa annyi ban ha tá lyos,
amennyi ben az ma gá ból a meg ha tal ma zás ból ki tû nik.

162.  § A meg bí zás és meg ha tal ma zás 160. és 161.  §-ban 
nem sza bá lyo zott kér dé se i ben a Ptk. ren del ke zé se it kell al -
kal maz ni.

163.  § Az adó alany a szám la ki bo csá tá sá ról leg ké sõbb
a) a tel je sí té sig,
b) elõ leg fi ze té se ese té ben a fi ze ten dõ adó meg ál la pí tá -

sá ig,
de leg fel jebb az at tól szá mí tott 15 na pon be lül kö te les gon -
dos kod ni.

164.  § (1) A 163.  §-tól el té rõ en, ha az adó alany
a) a tel je sí tés nap ján egy ide jû leg, ille tõ leg
b) a rá vo nat ko zó adó meg ál la pí tá si idõ szak ban

ugyan an nak a sze mély nek, szer ve zet nek több, szám la ki -
bo csá tás ra jog ala pot te rem tõ ügy le tet tel je sít, szám la ki bo -
csá tá si kö te le zett sé gé rõl úgy is gon dos kod hat, hogy azok -
ról egy szám lát (a továb biak ban: gyûj tõ szám la) bo csát ki.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá nak fel té te le,
hogy a gyûj tõ szám la al kal ma zá sá ról a fe lek elõ ze tesen
meg ál la pod ja nak.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a
163.  §-ban em lí tett kö te le zett sé get az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a gyûj tõ szám la ki bo csá tá sá ról leg ké sõbb 
a kö te le zett adó alany ra vo nat ko zó adó meg ál la pí tá si idõ -

szak utol só nap já ig, de leg ké sõbb az at tól szá mí tott 15 na -
pon be lül kell gon dos kod ni.

(4) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a gyûj tõ szám lá ra
egye bek ben e tör vénynek a szám lá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés

165.  § (1) Men te sül a szám la ki bo csá tá si kö te le zett ség
alól az adó alany ab ban az eset ben, ha

a) ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa a 85.  §
(1) be kez dé se és 86.  § (1) be kez dé se sze rint men tes az adó
alól, fel té ve, hogy gon dos ko dik olyan, az ügy let tel je sí té -
sét ta nú sí tó ok irat ki bo csá tá sá ról, amely a Számv. tv. ren -
del ke zé sei sze rint szám vi te li bi zony lat nak mi nõ sül;

b) a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je az
ellen ér ték adót is tar tal ma zó össze gét leg ké sõbb a 163.  §
a) pont já ban, ille tõ leg a 164.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban em lí tett idõ pon tig kész pénz zel vagy kész pénz-he lyet -
te sí tõ fi ze té si esz köz zel ma ra dék ta la nul meg té rí ti, és
szám la ki bo csá tá sát az adó alany tól nem kéri.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja nem al kal maz ha tó a 6.  §
(4) be kez dé sé ben, valamint a 29. és 89.  §-ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja nem al kal maz ha tó ab ban
az eset ben sem, ha a ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj -
tá sa egy má sik adó alany vagy nem adó alany jogi sze mély
ré szé re tör té nik.

Nyugtakibocsátási kötelezettség

166.  § (1) Ab ban az eset ben, ha az adó alany a 165.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint men te sül a szám la ki bo -
csá tá si kö te le zett ség alól, kö te les a ter mék be szer zõ je,
szol gál ta tás igény be ve võ je ré szé re nyug ta ki bo csá tá sá ról
gon dos kod ni.

(2) Nyug ta he lyett az adó alany szám la ki bo csá tá sá ról is
gon dos kod hat. Eb ben az eset ben men te sül a kü lön jog sza -
bály ban elõ írt gépi ki ál lí tá sú nyug ta ki bo csá tá si kö te le zett -
ség alól [178.  § (1) be kez dé se].

Nyugtakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés

167.  § Men te sül a nyug ta ki bo csá tá si kö te le zett ség alól
az adó alany ab ban az eset ben, ha

a) saj tó ter mé ket ér té ke sít;
b) a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló tör vény ha tá lya

alá tar to zó sor so lá sos já té kot szer vez, és a nye rés re jo go sí -
tó ér vé nyes be fi ze tést sors jegy ta nú sít ja;

c) ke ze lõ sze mély zet nél kü li au to ma ta be ren de zés út ján
tel je sí ti ter mék ér té ke sí té sét, szol gál ta tás nyúj tá sát.
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Számla fogalma

168.  § (1) Szám la: min den olyan ok irat, amely meg fe lel
az e fe je zet ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(2) A szám lá val egy te kin tet alá esik min den más, az
(1) be kez dés tõl el té rõ ok irat is, amely meg fe lel 170.  §-ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek és két sé get ki zá ró an az adott
szám lá ra hi vat koz va, annak adat tar tal mát mó do sít ja.

Számla adattartalma

169.  § A szám la kö te le zõ adat tar tal ma a kö vet ke zõ:
a) a szám la ki bo csá tá sá nak kel te;
b) a szám la sor szá ma, amely a szám lát két sé get kizá -

róan azo no sít ja;
c) a ter mék ér té ke sí tõ jé nek, szol gál ta tás nyúj tó já nak

adó szá ma, amely alatt a ter mék ér té ke sí té sét, szol gál ta tás
nyúj tá sát tel je sí tet te;

d) a ter mék be szer zõ jé nek, szol gál ta tás igény be ve võ jé -
nek adó szá ma, amely alatt, mint adó fi ze tés re kö te le zett -
nek a ter mék ér té ke sí té sét, szol gál ta tás nyúj tá sát tel je sí tet -
ték, vagy amely alatt a 89.  §-ban meg ha tá ro zott ter mék ér -
té ke sí tést ré szé re tel je sí tet ték;

e) a ter mék ér té ke sí tõ jé nek, szol gál ta tás nyúj tó já nak,
valamint a ter mék be szer zõ jé nek, szol gál ta tás igény be ve -
võ jé nek neve és címe;

f) az ér té ke sí tett ter mék meg ne ve zé se, és az annak je lö -
lé sé re leg alább az e tör vény ben al kal ma zott vtsz., ha e tör -
vény a ter mé ket erre való hi vat ko zás sal is je lö li, to váb bá
mennyi sé ge, ille tõ leg a nyúj tott szol gál ta tás meg ne ve zé se, 
és az annak je lö lé sé re leg alább az e tör vény ben al kal ma -
zott SZJ, ha e tör vény a szol gál ta tást erre való hi vat ko zás -
sal is je lö li, to váb bá mennyi sé ge, fel té ve, hogy az ter mé -
sze tes mér ték egy ség ben ki fe jez he tõ;

g) a 163.  § a) és b) pont já ban em lí tett idõ pont, ha az el -
tér a szám la ki bo csá tá sá nak kel té tõl;

h) az adó alap ja, to váb bá az ér té ke sí tett ter mék adó nél -
kü li egy sé gá ra, ille tõ leg a nyúj tott szol gál ta tás adó nél kü li
egy sé gá ra, ha az ter mé sze tes mér ték egy ség ben ki fe jez he -
tõ, valamint az al kal ma zott ár en ged mény, fel té ve, hogy azt 
az egy ség ár nem tar tal maz za;

i) az al kal ma zott adó mér té ke;
j) az át há rí tott adó, ki vé ve, ha annak fel tün te té sét e tör -

vény ki zár ja;
k) adó men tes ség ese té ben, valamint ab ban az eset ben,

ha adó fi ze tés re a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be -
ve võ je kö te le zett, jog sza bá lyi hi vat ko zás vagy bár mely
más, de egy ér tel mû uta lás arra, hogy a ter mék ér té ke sí té se, 
szol gál ta tás nyúj tá sa

ka) men tes az adó alól, vagy
kb) után a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve -

võ je az adó fi ze tés re kö te le zett;
l) új köz le ke dé si esz köz 89.  §-ban meg ha tá ro zott ér té -

ke sí té se ese té ben az új köz le ke dé si esz köz re vo nat ko zó, a
259.  § 25. pont já ban meg ha tá ro zott ada tok;

m) uta zás szer ve zé si szol gál ta tás nyúj tá sa ese té ben jog -
sza bá lyi hi vat ko zás vagy bár mely más, de egy ér tel mû uta -
lás arra, hogy a XV. fe je zet ben meg ha tá ro zott kü lö nös sza -
bá lyo kat al kal maz ták;

n) hasz nált in gó ság, mû al ko tás, gyûj te mény da rab vagy 
ré gi ség ér té ke sí té se ese té ben jog sza bá lyi hi vat ko zás vagy
bár mely más, de egy ér tel mû uta lás arra, hogy a XVI. fe je -
zet 2. vagy 3. al fe je ze té ben meg ha tá ro zott kü lö nös sza bá -
lyo kat al kal maz ták;

o) pénz ügyi kép vi se lõ al kal ma zá sa ese té ben a pénz -
ügyi kép vi se lõ neve, címe és adó szá ma.

Számlával egy tekintet alá esõ okirat minimális
adattartalma

170.  § (1) A 168.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett ok irat kö -
te le zõ adat tar tal ma a kö vet ke zõ:

a) az ok irat ki bo csá tá sá nak kel te;
b) az ok irat sor szá ma, amely az ok ira tot két sé get ki zá -

ró an azo no sít ja;
c) hi vat ko zás arra a szám lá ra, amely nek adat tar tal mát

az ok irat mó do sít ja;
d) az ok irat ki bo csá tó já nak és cím zett jé nek neve és

címe, valamint bár me lyi kük adó szá ma, ha azt a szám la
ere de ti leg is tar tal maz ta;

e) a szám la ada tá nak meg ne ve zé se, ame lyet a mó do sí -
tás érint, valamint a mó do sí tás ter mé sze te, ille tõ leg annak
szám sze rû ha tá sa, ha ilyen van.

(2) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a 168.  § (2) be kez dé -
sé ben em lí tett ok irat ra a továb biak ban e tör vénynek a
szám lá ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Számla adattartalmára vonatkozó egyéb szabályok

171.  § A gyûj tõ szám lá ban az összes szám la ki bo csá tás ra 
jog ala pot te rem tõ ügy le tet té te le sen, egy más tól el kü lö nít -
ve úgy kell fel tün tet ni, hogy az egyes ügy le tek adó alap jai
– a 169.  § i) pont ja, ille tõ leg ka) al pont ja sze rin ti cso por to -
sí tás ban – össze sí tet ten sze re pel je nek.

172.  § A szám lán az át há rí tott adót [168.  § j) pont ja] – a
80.  § sze rint meg ha tá ro zott ár fo lyam al kal ma zá sá val – fo -
rint ban ki fe jez ve ab ban az eset ben is fel kell tün tet ni, ha az 
egyéb ada tok kül föl di pénz nem ben ki fe je zet tek.

Nyugta adattartalma

173.  § A nyug ta kö te le zõ adat tar tal ma a kö vet ke zõ:
a) a nyug ta ki bo csá tá sá nak kel te;
b) a nyug ta sor szá ma, amely a nyug tát két sé get kizá -

róan azo no sít ja;
c) a nyug ta ki bo csá tó já nak adó szá ma, valamint neve és 

címe;
d) a ter mék ér té ke sí té sé nek, szol gál ta tás nyúj tá sá nak

adót is tar tal ma zó el len ér té ke.
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Megjelenési forma

174.  § (1) Szám la pa pí ron vagy elekt ro ni kus úton egy -
aránt ki bo csát ha tó.

(2) Nyug ta ki zá ró lag pa pí ron bo csát ha tó ki.

Elektronikus úton kibocsátott számlára vonatkozó
szabályok

175.  § (1) Szám lát elekt ro ni kus úton ki bo csá ta ni, ille tõ -
leg ilyen ala pon ren del ke zés re álló szám lá ra e tör vény ben
sza bá lyo zott jo got ala pí ta ni, ki zá ró lag ab ban az eset ben le -
het, ha a szám la és az ab ban fog lalt adat tar ta lom sér tet len -
sé ge és ere de ti sé gé nek hi te les sé ge biz to sí tott.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett kö ve tel mény nek való
meg fe le lés ér de ké ben az elekt ro ni kus úton ki bo csá tott
szám lát

a) az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló tör vény ren del ke zé -
sei sze rin ti, leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá -
írás sal és mi nõ sí tett szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott idõ bé -
lyeg zõ vel kell el lát ni; vagy

b) az elekt ro ni kus adat cse re rend szer ben (a továb biak -
ban: EDI) elekt ro ni kus adat ként kell lét re hoz ni és to váb bí -
ta ni.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá nak fel té te le,
hogy a szám la ki bo csá tás ra kö te le zett és a ter mék be szer -
zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je elõ ze tesen és írás ban
meg ál la pod jon az EDI al kal ma zá sá ról és hasz ná la tá ról.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sa ese té ben a
szám la ki bo csá tás ra kö te le zett kö te les gon dos kod ni ar ról
is, hogy havi rend sze res ség gel az adott hó nap ban ki bo csá -
tott szám lák ról pa pí ron ki egé szí tõ össze sí tõ je len tés ké -
szül jön, és azt a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be -
ve võ je meg kap ja.

(5) Kü lön jog sza bály az (1) be kez dés ben em lí tett kö ve -
tel mény nek való meg fe le lés ér de ké ben az elekt ro ni kus
úton ki bo csá tott szám lá ra egyéb ren del ke zé se ket is meg ál -
la pít hat.

Számla adattartalmára vonatkozó egyszerûsítés

176.  § (1) A 169.  §-tól el té rõ en a szám la egy sze rû sí tett
adat tar ta lom mal is ki bo csát ha tó, ha

a) a szám la ki bo csá tás ra jog ala pot te rem tõ ügy let a
159.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alá tar to zik, fel té ve,
hogy a szám lán sze rep lõ ada tok egyéb ként fo rint ban ki fe -
je zet tek;

b) a 159.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban és a 165.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az
ott em lí tett sze mély, szer ve zet az adó alany tól szám la ki bo -
csá tá sát kéri, fel té ve, hogy a szám lán sze rep lõ ada tok
egyéb ként fo rint ban ki fe je zet tek;

c) a szám la ki bo csá tás ra jog ala pot te rem tõ ügy let a
159.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja alá tar to zik.

(2) A szám la egy sze rû sí tett adat tar tal ma azt je len ti,
hogy

a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett eset ben a
169.  §-ban fel so rolt ada tok kö zül a h) pont ban meg je lölt
he lyett az ellen ér ték adót is tar tal ma zó össze ge, valamint
az i) pont ban meg je lölt he lyett az al kal ma zott adó mér ték -
nek meg fe le lõ, a 83.  § sze rint meg ha tá ro zott szá za lék ér ték
fel tün te té se kö te le zõ az zal, hogy egy út tal a j) pont ban
meg je lölt adat nem tün tet he tõ fel;

b) az (1) be kez dés c) pont já ban em lí tett eset ben a
169.  §-ban fel so rolt ada tok kö zül csak az a)–c), e) és
f) pon tok ban meg je löl tek ki töl té se, to váb bá a h) pont ban
meg je lölt he lyett az ellen ér ték pénz ben ki fe je zett össze ge,
valamint a k) pont ban meg je lölt he lyett az „Áfa-tör vény
te rü le ti ha tá lyán kí vül” ki fe je zés fel tün te té se kö te le zõ.

(3) Az egy sze rû sí tett adat tar tal mú szám lá ra a szám la
adat tar tal má ra vo nat ko zó egyéb ren del ke zé se ket e §-sal
össz hang ban kell al kal maz ni.

Számlázásra vonatkozó egyéb szabályok

177.  § Tör vé ny a szám la adat tar tal má ra to váb bi ren del -
ke zé se ket is meg ál la pít hat, de a 175.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban em lí tett eset ki vé te lé vel a szám la alá írá sát
nem te he ti kö te le zõ vé.

178.  § (1) Kü lön jog sza bály a szám la és a nyug ta ki ál lí -
tá sá nak mód já ra, ide ért ve a nyug ta-ki bo csá tá si kö te le zett -
ség kö te le zõ gépi ki ál lí tás sal tör té nõ meg va ló sí tá sát is,
valamint a szám la és a nyug ta adó igaz ga tá si azo no sí tá sá ra
egyéb ren del ke zé se ket is meg ál la pít hat.

(2) Szám la ma gyar nyel ven vagy élõ ide gen nyel ven
egy aránt ki ál lít ha tó. E ren del ke zés al kal ma zá sá tól az
(1) be kez dés ben em lí tett eset ben sem le het el tér ni.

(3) Ide gen nyel ven ki ál lí tott szám la ese té ben az adó -
igaz ga tá si el já rás ke re té ben le foly ta tott ellen õr zés so rán a
szám la ki bo csá tó já tól meg kö ve tel he tõ, hogy sa ját költ sé -
gé re gon dos kod jon a hi te les ma gyar nyel vû for dí tás ról,
fel té ve, hogy a tény ál lás tisz tá zá sa más ként nem lehet -
séges.

(4) Nyug ta ki zá ró lag ma gyar nyel ven ál lít ha tó ki.

XI. Fejezet

ADÓNYILVÁNTARTÁS

Okiratok megõrzése

179.  § (1) Min den sze mély, szer ve zet, aki (amely) e tör -
vény ben sza bá lyo zott jo got gya ko rol, ille tõ leg aki re
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(amely re) e tör vény kö te le zett sé get ál la pít meg, kö te les az
adó meg ál la pí tás hi ány ta lan és he lyes vol ta el len õriz he tõ -
sé gé nek ér de ké ben az ál ta la vagy ne vé ben ki bo csá tott ok -
irat má sod la ti pél dá nyát, valamint a bir to ká ban levõ vagy
egyéb mó don ren del ke zé sé re álló ok irat ere de ti pél dá nyát,
vagy – ha azt e tör vény nem zár ja ki – ere de ti pél dány hi á -
nyá ban annak hi te les má so la tát leg alább az adó meg ál la pí -
tá sá hoz való jog el évü lé sé ig meg õriz ni.

(2) A meg õr zés egész idõ tar ta ma alatt fo lya ma to san
biz to sí ta ni kell az ok irat és az ab ban fog lalt adat tar ta lom
sér tet len sé gét, ere de ti sé gé nek hi te les sé gét és olvasható -
ságát.

(3) Tör vé ny az (1) be kez dés tõl el té rõ en az ok irat meg õr -
zé sé re hosszabb ha tár idõt, ille tõ leg jog sza bály az ok irat
meg õr zé sé nek fel té te le i re és mód já ra to váb bi ren del ke zé -
se ket is meg ál la pít hat.

Adónyilvántartásra vonatkozó általános szabályok

180.  § (1) A 179.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze -
mély, szer ve zet kö te les fo lya ma tos, meg fele lõen rész le te -
zett és rend sze re zett nyil ván tar tást ve zet ni az adó ról,
amely a jog alap és az összeg sze rû ség te kin te té ben egy -
aránt al kal mas az e tör vény ben sza bá lyo zott jo gok gya kor -
lá sá nak és kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el len õr zé sé re.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett kö te le zett ség kü lö nö sen 
ma gá ban fog lal ja:

a) té te les mennyi sé gi nyil ván tar tás ve ze té sét a 12.  §
(2) be kez dé sé nek f)–h) pont jai sze rint to váb bí tott ter mék -
rõl;

b) meg fele lõen rész le te zett nyil ván tar tás ve ze té sét a
szol gál ta tást nyúj tó adó alany ré szé rõl annak ér de ké ben,
hogy két sé get ki zá ró an azo no sí ta ni le hes sen azt a ter mé -
ket, ame lyet a Kö zös ség va la mely más tag ál la má ban nyil -
ván tar tás ba vett adó alany maga vagy – ja vá ra – más adott
fel kül de mény ként eb ben a tag ál lam ban, vagy fu va ro zott
el eb bõl a tag ál lam ból bel föld re  szóló ren del te tés sel azért,
mert az a 42.  § (1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban meg ha -
tá ro zott szol gál ta tás tár gyá ul szol gál.

181.  § A 180.  §-t e tör vénynek az adó nyil ván tar tá sá ra
vo nat ko zó egyéb ren del ke zé se i vel össz hang ban kell al kal -
maz ni.

Vevõi készletre vonatkozó különös szabályok

182.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a bel föl dön nyil ván tar -
tás ba vett adó alany a Kö zös ség va la mely más tag ál la má -
ban ve või kész le tet tart fenn, kö te les a ve või kész let cél já ra 
to váb bí tott ter mé kek rõl fo lya ma tos mennyi sé gi nyil ván -
tar tást ve zet ni. A mennyi sé gi nyil ván tar tás nak leg alább a
kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) nyi tó ve või kész le ten levõ ter mé kek mennyi sé ge;

b) ve või kész let re be rak tá ro zott ter mé kek mennyi sé ge
adó meg ál la pí tá si idõ sza kon ként;

c) ve või kész let bõl ki rak tá ro zott ter mé kek mennyi sé ge
adó meg ál la pí tá si idõ sza kon ként;

d) záró ve või kész le ten levõ ter mé kek mennyi sé ge.

(2) A ve või kész let rõl  szóló nyil ván tar tást ve võn ként,
ille tõ leg tag ál la mon ként egy más tól el kü lö ní tet ten kell ve -
zet ni.

(3) Té te les lel tár ral kell alá tá masz ta ni
a) a nyi tó ve või kész le tet a ve või kész let lé te sí té sé nek

nap já ra,
b) a záró ve või kész le tet a ve või kész let meg szün te té -

sé nek nap já ra,
c) egyéb ese tek ben pe dig a nyi tó és záró ve või kész le tet 

az adó alany üz le ti éve utol só nap já ra – mint mérlegfor -
dulónapra – 
vo nat ko zó mennyi sé gi fel vé tel lel. A lel tá ro zás ra a Számv. tv. 
ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Az (1) be kez dés b) pont ján be lül el kü lö ní tet ten kell
ki mu tat ni a bel föld rõl, ille tõ leg az adó alany más ve või
kész le té bõl to váb bí tott ter mé ke ket.

(5) Az (1) be kez dés c) pont ján be lül el kü lö ní tet ten kell
ki mu tat ni a ve võ nek ér té ke sí tett, az adó alany más ve või
kész le té be to váb bí tott, ille tõ leg a bel föld re vissza ho zott
ter mé ke ket.

183.  § Ab ban az eset ben, ha a Kö zös ség va la mely más
tag ál la má ban nyil ván tar tás ba vett adó alany bel föl dön ve -
või kész le tet tart fenn, a tõle be szer zõ kö te les a ve või kész -
let bõl be szer zett ter mé kek rõl fo lya ma tos mennyi sé gi nyil -
ván tar tást ve zet ni.

XII. Fejezet

ADÓ BEVALLÁSA, MEGFIZETÉSE
ÉS VISSZAIGÉNYLÉSE

184.  § Az adót ön adó zás sal meg ál la pí tó adó fi ze tés re
kö te le zett a meg ál la pí tott adó ról az Art. sze rint be val lást
tesz az ál lam i adó ha tó ság nak.

185.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a 184.  § sze rint be val lott 
adó meg fi ze té si kö te le zett sé get ered mé nyez, az adó fi ze -
tés re kö te le zett az adót leg ké sõbb az Art.-ban meg ha tá ro -
zott ese dé kes sé gig fi ze ti meg az ál lam i adó ha tó ság nak.

(2) A ha tá ro zat tal meg ál la pí tott adót az adó fi ze tés re kö -
te le zett leg ké sõbb a ha tá ro zat ba fog lalt ese dé kes sé gig fi -
ze ti meg.

186.  § (1) A 131.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott
ne ga tív elõ je lû kü lön bö zet nek – a (2) be kez dés sze rint
kor ri gált – össze ge leg ko ráb ban az Art.-ban meg ha tá ro zott 
ese dé kes ség tõl kez dõ dõ en igé nyel he tõ vissza, ha
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a) azt a 184.  § sze rin ti be val lás be nyúj tá sá val egy ide jû -
leg a bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany az ál lam i
adó ha tó ság tól ké rel me zi; to váb bá

b) az ab szo lút ér ték ben ki fe jez ve el éri vagy meg ha lad ja:

ba) havi be val lás ra kö te le zett ese té ben az 1 000 000 fo -
rin tot,

bb) ne gyed éves be val lás ra kö te le zett ese té ben a
250 000 fo rin tot,

bc) éves be val lás ra kö te le zett ese té ben az 50 000 fo rin tot.

(2) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés a) pont ja sze -
rint el já ró, bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany az adó
át há rí tá sá ra jog ala pot te rem tõ ügy let fe jé ben járó ellen ér -
ték adót is tar tal ma zó össze gét az (1) be kez dés ben em lí tett
ese dé kes sé gig ma ra dék ta la nul nem té rí ti meg, vagy tar to -
zá sa egé szé ben más mó don nem szû nik meg ad dig, a
131.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott ne ga tív elõ je lû
kü lön bö zet ab szo lút ér ték ben ki fe je zett össze gét – leg fel -
jebb annak ere jé ig – csök ken te nie kell az erre az ügy let re
jutó le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó tel jes össze gé -
vel.

(3) Arra az összeg re, amely a (2) be kez dés sze rint a
131.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott ne ga tív elõ je lû
kü lön bö zet ab szo lút ér ték ben ki fe je zett össze gét – leg fel -
jebb annak ere jé ig – csök ken ti, a 131.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont ja al kal ma zan dó.

(4) Ab ban az eset ben, ha az adó át há rí tá sá ra jog ala pot
te rem tõ ügy let

a) a 10.  § a) pont ja sze rin ti ter mék ér té ke sí tés, vagy

b) olyan más ter mék ér té ke sí tés, szol gál ta tás nyúj tás,
amely nek tel je sí té se kap csán a bel föl dön nyil ván tar tás ba
vett adó alanyt jog sza bály sze rint meg il le ti az ellen ér ték
vissza tar tá sá nak joga,

a (2) be kez dést az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az
ott meg ha tá ro zott csök ken té si kö te le zett ség csak a jo go su -
lat la nul vissza tar tott összeg adó tar tal má val meg egye zõ le -
von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó ra ter jed ki.

(5) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés b) pont ja csak
több, egy mást kö ve tõ be val lá si idõ szak ban be val lott kü -
lön bö zet elõ jel he lyes gön gyö lí té sé vel tel je sül, a bel föl dön
nyil ván tar tás ba vett adó alany leg ko ráb ban ak kor ké rel -
mez he ti az (1) be kez dés a) pont ja sze rint az érin tett be val -
lá si idõ sza kok kö zött elõ jel he lye sen gön gyö lí tett kü lön bö -
zet vissza igény lé sét, ami kor annak ab szo lút ér ték ben ki fe -
je zett össze ge az adott be val lá si idõ szak ban el éri vagy
meg ha lad ja az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
össze get.

(6) Meg szû nés ese té ben, ha az

a) jog utód lás sal tör té nik, és a jog elõd zá ró be val lá sá ban 
be val lott összeg re nem tel je sül az (1) be kez dés b) pont ja, a
zá ró be val lás ban be val lott összeg gel való ren del ke zés joga
a jog utód ra, ille tõ leg – több jog utód ese té ben – a fe lek ál tal 
ki je lölt jog utód ra szál l át, aki (amely) azt a rá vo nat ko zó
ren del ke zé sek sze rint gya ko rol hat ja;

b) jog utód nél kül tör té nik, a bel föl dön nyil ván tar tás ba
vett adó alany a kü lön bö zet vissza igény lé sét ak kor is ké rel -
mez he ti, ha a zá ró be val lá sá ban be val lott összeg re nem tel -
je sül az (1) be kez dés b) pont ja.

MÁSODIK RÉSZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

XIII. Fejezet

ALANYI ADÓMENTESSÉG

187.  § (1) Az az adó alany, aki (amely) gaz da sá gi cél lal
bel föl dön te le pe dett le, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá -
ban pe dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van
bel föl dön, jo go sult az e fe je zet ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint ala nyi adó men tes sé get vá lasz ta ni.

(2) Ab ban az eset ben, ha az adó alany él az (1) be kez dés -
ben em lí tett vá lasz tá si jo gá val, az ala nyi adó men tes ség
idõ sza ká ban az adó alany ala nyi adó men tes mi nõ sé gé ben

a) adó fi ze tés re nem kö te le zett;
b) elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra nem jo go sult;
c) ki zá ró lag olyan szám la ki bo csá tá sá ról gon dos kod -

hat, amely ben át há rí tott adó, ille tõ leg a 83.  §-ban meg ha tá -
ro zott szá za lék ér ték nem sze re pel.

188.  § (1) Ala nyi adó men tes ség ab ban az eset ben vá -
laszt ha tó, ha az adó alany 2.  § a) pont ja sze rin ti összes ter -
mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa fe jé ben meg té rí tett
vagy meg té rí ten dõ el len ér ték nek – fo rint ban ki fe je zett és
éves szin ten gön gyö lí tett – össze ge

a) sem a tárgy nap tá ri évet meg elõ zõ nap tá ri év ben
tény le ge sen,

b) sem a tárgy nap tá ri év ben éssze rû en vár ha tó an, ille -
tõ leg tény le ge sen
nem ha lad ja meg a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel sõ
ér ték ha tárt.

(2) Az ala nyi adó men tes ség vá lasz tá sá ra jo go sí tó fel sõ
ér ték ha tár: 5 000 000 fo rint nak meg fe le lõ pénz összeg.

(3) Az ala nyi adó men tes ség vá lasz tá sá ra jo go sí tó fel sõ
ér ték ha tár ba nem szá mí tan dó be:

a) az adó alany vál lal ko zá sá ban
aa) tár gyi esz köz ként hasz nált ter mék ér té ke sí té se,
ab) im ma te ri á lis jó szág ként hasz nált, egyéb mó don

hasz no sí tott va gyo ni ér té kû jog vég le ges át en ge dé se,
b) az aa) al pont alá nem tar to zó új köz le ke dé si esz köz

89.  § (1) és (2) be kez dés sze rin ti ér té ke sí té se,
c) az aa) al pont alá nem tar to zó be épí tett in gat lan (in -

gat lan rész) és eh hez tar to zó föld rész let ér té ke sí té se,
amely nek

ca) elsõ ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te le még nem
tör tént meg, vagy
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cb) elsõ ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé te le meg tör tént, 
de az arra jo go sí tó ha tó sá gi en ge dély jog erõ re emel ke dé se
és az ér té ke sí tés kö zött még nem telt el 2 év,

d) az aa) al pont alá nem tar to zó épí té si te lek (te lek rész) 
ér té ke sí té se,

e) a 85.  § (1) be kez dé se sze rin ti adó men tes ter mék ér té -
ke sí tés, szol gál ta tás nyúj tás,

f) a 86.  § (1) be kez dé sé nek a)–g) pont jai sze rin ti adó -
men tes, ki egé szí tõ jel le gû szol gál ta tás nyúj tás,

g) a XIV. fe je zet ben sza bá lyo zott jog ál lá sú adó alany -
nak a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé ge kö ré be tar to zó ter mék -
ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa
fe jé ben meg té rí tett vagy meg té rí ten dõ ellen ér ték.

189.  § Az adó alany bel föl di nyil ván tar tás ba vé te lé vel
egy ide jû leg is vá laszt hat ja a tárgy nap tá ri évre az ala nyi
adó men tes sé get. Ilyen eset ben ele gen dõ a 188.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett fel té telt idõ ará nyo san
tel je sí te ni.

190.  § Az adó alany az ala nyi adó men tes sé get a tárgy
nap tá ri év vé gé ig vá laszt ja.

191.  § (1) Az ala nyi adó men tes ség meg szû nik, ha
a) az adó alany az ala nyi adó men tes sé get a tárgy nap tá ri 

évet kö ve tõ nap tá ri évre nem kí ván ja al kal maz ni;
b) az adó alany jog utód lás sal szû nik meg, de a jog utód -

ra a 188.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett fel té te lek nem tel je -
sül nek, vagy az elõ zõek ben em lí tett fel té te lek tel je sül nek
ugyan, de a jog utód az ala nyi adó men tes sé get nem kí ván ja
vá lasz ta ni;

c) a tárgy nap tá ri év ben a tény ada tok alap ján a 188.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett fel té tel nem tel je sül.

(2) Ha az ala nyi adó men tes ség az (1) be kez dés c) pont ja
sze rint szû nik meg, az adó alany ala nyi adó men tes mi nõ -
ség ben nem jár hat el az olyan ter mék ér té ke sí té se, szol gál -
ta tás nyúj tá sa ese té ben sem, amely nek el len ér té ké vel meg -
ha lad ja az ala nyi adó men tes ség vá lasz tá sá ra jo go sí tó fel sõ
ér ték ha tárt.

(3) Ab ban az eset ben, ha az ala nyi adó men tes ség az (1) be -
kez dés c) pont ja sze rint szû nik meg, az adó alany az ala nyi
adó men tes ség vá lasz tá sá ra vo nat ko zó jog gal a meg szû nés
évét kö ve tõ má so dik nap tá ri év vé gé ig nem él het.

192.  § (1) Az adó alany az ala nyi adó men tes ség vá lasz -
tá sá ról, ille tõ leg annak meg szû né sé rõl az ál lam i adó ha tó -
ság nak nyi lat ko zik.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett nyi lat ko zat té tel re az
Art. vál to zás be je len tés re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al -
kal maz ni.

193.  § (1) Az adó alany az ala nyi adó men tes ség idõ sza -
ká ban nem jár hat el ala nyi adó men tes mi nõ sé gé ben

a) a 188.  § (3) be kez dé sé nek a)–d) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben;

b) a 11. és 12.  § sze rin ti ter mék ér té ke sí té se ese té ben;
c) a 14.  § sze rin ti szol gál ta tás nyúj tá sa ese té ben;
d) a ter mék nek a 19.  § a) pont ja sze rin ti Kö zös sé gen

be lü li be szer zé se ese té ben, ille tõ leg ab ban az eset ben sem,
ha az adó alany élt a 20.  § (5) be kez dé sé ben em lí tett vá lasz -
tá si jo gá val;

e) a ter mék nek a 19.  § b) és c) pont ja sze rin ti Kö zös sé -
gen be lü li be szer zé se ese té ben;

f) ter mék im port ja ese té ben.

(2) Az adó alany nem jár hat el ala nyi adó men tes mi nõ sé -
gé ben ab ban az eset ben sem, ha az ala nyi adó men tes ség
idõ sza kát meg elõ zõ en ke let ke zett le von ha tó elõ ze tesen
fel szá mí tott adó össze gét meg ha tá ro zó té nye zõk ben utó -
lag, az ala nyi adó men tes ség idõ sza ká ban olyan vál to zás
kö vet ke zik be, amely nek ered mé nye ként az ere de ti leg le -
von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gét a kü lön bö zet
csök ken ti, és amely nek ren de zé sé re a 132.  § (2) be kez dé se
al kal ma zan dó.

(3) Az adó alany az ala nyi adó men tes ség idõ sza ká ban
szin tén nem jár hat el ala nyi adó men tes mi nõ sé gé ben a
139–141., 146., 147. és 150.  §-ok ban em lí tett ese tek ben.

194.  § Az adó alany jo go sult nem ala nyi adó men tes mi -
nõ sé gé ben el jár ni ab ban az eset ben, ha az ala nyi adó men -
tes ség idõ sza kát meg elõ zõ en ke let ke zett le von ha tó elõ ze -
tesen fel szá mí tott adó össze gét meg ha tá ro zó té nye zõk ben
utó lag, az ala nyi adó men tes ség idõ sza ká ban olyan vál to -
zás kö vet ke zik be, amely nek ered mé nye ként az ere de ti leg
le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gét a kü lön bö -
zet nö ve li, és amely nek ren de zé sé re a 132.  § (4) be kez dé se 
al kal ma zan dó.

195.  § (1) Az ala nyi adó men tes ség idõ sza ká ban ke let ke -
zett elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra az adó alany ak -
kor sem jo go sult, ha nem ala nyi adó men tes mi nõ sé gé ben
jár el.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en:
a) a 188.  § (3) be kez dé sé nek aa) al pont ja,
b) a 188.  § (3) be kez dé sé nek b)–d) pont jai és
c) a 11.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja

sze rin ti ter mék ér té ke sí té se ese té ben az adó alany jo go sult
az ala nyi adó men tes ség idõ sza ká ban ke let ke zett, az
a)–c) pon tok hoz kap cso ló dó elõ ze tesen fel szá mí tott adó
le vo ná sá ra.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett jog gya kor lá sá ra egye -
bek ben az elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra vo nat ko -
zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni az zal az
el té rés sel, hogy a (2) be kez dés b) pont já ban em lí tett eset -
ben az adó le vo ná si jog ke let ke zé sé re és az elõ ze tesen fel -
szá mí tott adó ként figye lembe ve he tõ összeg meg ál la pí tá -
sá ra a 122.  §-t kell al kal maz ni.

196.  § Az ala nyi adó men tes ség idõ sza ká ban ke let ke zett
elõ ze tesen fel szá mí tott adó ra – a 195.  § (2) be kez dé sé ben
em lí tett ki vé tel lel – az adó alany a ké sõb bi ek ben sem ala -
pít hat adó le vo ná si jo got.
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XIV. Fejezet

MEZÕGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
ADÓALANYRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

Mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalany
jogállása

197.  § (1) A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get egész ben
vagy túl nyo mó rész ben foly ta tó adó alany jog ál lá sá ra, aki
(amely)

a) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga -
tá sá ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Kkv.) ren del ke zé -
sei sze rint egy út tal mik ro- és ön ál ló vál lal ko zás is, vagy
annak mi nõ sül ne, ha a Kkv. ha tá lya alá tar toz na, és

b) gaz da sá gi cél lal bel föl dön te le pe dett le, gaz da sá gi
célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he lye vagy szo ká sos
tar tóz ko dá si he lye van bel föl dön,
ilyen mi nõ sé gé ben e fe je zet ren del ke zé sei al kal ma zan dók
(a továb biak ban: me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó
adó alany), fel té ve, hogy nem élt jog ál lá sa meg vál toz ta tá -
sá nak jo gá val.

(2) Ab ban az eset ben, ha az adó alany a tárgy év jú li us 1.
nap ján már nem mi nõ sül az (1) be kez dés a) pont já nak ér -
tel mé ben mik ro- és ön ál ló vál lal ko zás nak, jog ál lá sa – az
egyéb fel té te lek tel je sü lé sé tõl füg get le nül – leg ké sõbb a
tárgy év de cem ber 31. nap já val meg szû nik.

(3) Ab ban az eset ben, ha az adó alany
a) él az (1) be kez dés ben em lí tett vá lasz tá si jo gá val,

ille tõ leg
b) jog ál lá sa a (2) be kez dés sze rint meg szû nik,

a vá lasz tás, ille tõ leg a meg szû nés évét kö ve tõ má so dik
nap tá ri év vé gé ig az adó alanyt nem il le ti meg az e fe je zet -
ben sza bá lyo zott jog ál lás.

198.  § E fe je zet al kal ma zá sá ban me zõ gaz da sá gi te vé -
keny ség:

a) a 7. szá mú mel lék let I. ré szé ben fel so rolt ter mé kek
ter me lé se és fel dol go zá sa, fel té ve, hogy azt az adó alany
sa ját vál lal ko zá sá ban vég zi;

b) a 7. szá mú mel lék let II. ré szé ben fel so rolt szol gál ta -
tá sok nyúj tá sa, fel té ve, hogy azok tel je sí té sé hez az adó -
alany sa ját vál lal ko zá sá nak tár gyi esz kö ze it, egyéb ter me -
lé si esz kö ze it és té nye zõ it hasz nál ja, egyéb mó don hasz -
no sít ja, ame lyek ren del te té sük sze rint szo ká so san az
a) pont ban em lí tet tek meg va ló sí tá sát szol gál ják; valamint

c) az a) és b) pont alá tar to zó ter mé kek ér té ke sí té se,
szol gál ta tá sok nyúj tá sa után kom pen zá ci ós fel ár meg té rít -
te té sé re tart hat igényt.

199.  § (1) A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó adó -
alany e te vé keny sé ge kö ré ben:

a) adó fi ze tés re nem kö te le zett;
b) elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra nem jo go sult.

(2) A me zõ gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá nak idõ sza -
ká ban ke let ke zett és az e te vé keny sé gé hez kap cso ló dó elõ -
ze tesen fel szá mí tott adó ra az adó alany jog ál lá sa meg vál to -
zá sát köve tõen sem ala pít hat adó le vo ná si jo got.

Kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény

200.  § (1) A kom pen zá ci ós fel ár meg té rít te té se irán ti
igény ér vé nye sít he tõ sé gé nek sze mé lyi fel té te le, hogy a
ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je

a) bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany le gyen, aki
(amely) egy út tal nem me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly -
ta tó adó alany; vagy

b) a Kö zös ség va la mely más tag ál la má ban vagy har ma -
dik ál lam ban nyil ván tar tás ba vett adó alany le gyen, aki
(amely) egy út tal nem mi nõ sül ezen ál lam joga sze rint
olyan adó alany nak, aki nek (amely nek) jog ál lá sa tar tal má -
ban meg fe lel a Héa-irány elv XII. cí mé nek 2. fe je ze té ben
fog lal tak nak.

(2) A kom pen zá ci ós fel ár meg té rít te té se irán ti igény ér -
vé nye sít he tõ sé gé nek tár gyi fel té te le, hogy a ter mék ér té -
ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa a 2.  § a) pont ja sze rint tör -
tén jen.

(3) Az egyéb fel té te lek tel je sí té sé nek sé rel me nél kül a
kom pen zá ci ós fel ár meg té rít te té se irán ti igény ér vé nye sít -
he tõ ab ban az eset ben is, ha a ter mék ér té ke sí té se a Kö zös -
ség va la mely más tag ál la má ban nyil ván tar tás ba vett nem
adó alany jogi sze mély nek tör té nik, fel té ve, hogy a Kö zös -
ség azon tag ál la má ban, ahol a ter mék a kül de mény kén ti
meg ér ke zé se kor vagy a fu va ro zás be fe je zé se kor van, a
nem adó alany jogi sze mély nek e be szer zé se után adót kell
fi zet nie e tag ál lam joga sze rint.

Kompenzációs felár megállapítása és áthárítása

201.  § (1) A kom pen zá ci ós fel ár alap já nak meg ál la pí tá -
sa so rán e tör vénynek az adó alap já ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A kom pen zá ci ós fel ár mér té ke a kom pen zá ci ós fel ár
alap já nak:

a) 12 szá za lé ka a 7. szá mú mel lék let I. ré szé nek
A. pont já ban fel so rolt ter mé kek ese té ben;

b) 7 szá za lé ka a 7. szá mú mel lék let I. ré szé nek B. pont -
já ban fel so rolt ter mé kek, valamint a 7. szá mú mel lék let
II. ré szé ben fel so rolt szol gál ta tá sok ese té ben.

202.  § (1) A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó adó -
alany a kom pen zá ci ós fel árat ter mé ke ér té ke sí té sé nek,
szol gál ta tá sa nyúj tá sá nak tel je sí té sé vel há rít ja át.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett jog gya kor lá sa ér de ké -
ben a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó adó alany, ha
ter mék ér té ke sí té se, szol gál ta tás nyúj tá sa

a) a 200.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett adó -
alany ré szé re tör té nik, sze mé lye sen ren del kez nie kell a ter -
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mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je ál tal a ne vé re
 szólóan, ma gyar nyel ven ki bo csá tott, az ügy let tel je sí té sét
ta nú sí tó fel vá sár lá si ok irat pél dá nyá val, egy út tal men te sül
a szám la ki bo csá tá si kö te le zett ség alól;

b) az a) pont alá nem tar to zó más sze mély, szer ve zet ré -
szé re tör té nik, szám la ki bo csá tá si kö te le zett sé gé nek úgy
tesz ele get, hogy

ba) a 169.  § h) pont já ban meg je lölt adat he lyett a kom -
pen zá ci ós fel ár alap ját,

bb) a 169.  § i) pont já ban meg je lölt adat he lyett az al kal -
ma zott kom pen zá ci ós fel ár mér té két [201.  § (2) be kez dé se],

bc) a 169.  § j) pont já ban meg je lölt adat he lyett az át -
hárított kom pen zá ci ós fel árat
tün te ti fel.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban em lí tett fel vá sár lá si ok -
irat kö te le zõ adat tar tal ma a kö vet ke zõ:

a) a fel vá sár lá si ok irat ki bo csá tá sá nak kel te;
b) a fel vá sár lá si ok irat sor szá ma, amely a fel vá sár lá si

ok ira tot két sé get ki zá ró an azo no sít ja;
c) a ter mék ér té ke sí tõ jé nek, szol gál ta tás nyúj tó já nak,

valamint a ter mék be szer zõ jé nek, szol gál ta tás igény be ve -
võ jé nek neve, címe és adó szá ma;

d) az ér té ke sí tett ter mék meg ne ve zé se, és az annak je -
lö lé sé re leg alább az e tör vény ben al kal ma zott vtsz., to váb -
bá mennyi sé ge, ille tõ leg a nyúj tott szol gál ta tás meg ne ve -
zé se, to váb bá mennyi sé ge, fel té ve, hogy az ter mé sze tes
mér ték egy ség ben ki fe jez he tõ;

e) a tel je sí tés idõ pont ja, ha az el tér a fel vá sár lá si ok irat
ki bo csá tá sá nak kel té tõl;

f) a kom pen zá ci ós fel ár alap ja, to váb bá az ér té ke sí tett
ter mék kom pen zá ci ós fel ár nél kü li egy sé gá ra, ille tõ leg a
nyúj tott szol gál ta tás kom pen zá ci ós fel ár nél kü li egység -
ára, ha az ter mé sze tes mér ték egy ség ben ki fe jez he tõ,
valamint az al kal ma zott ár en ged mény, fel té ve, hogy azt az 
egy ség ár nem tar tal maz za;

g) az al kal ma zott kom pen zá ci ós fel ár mér té ke;
h) az át há rí tott kom pen zá ci ós fel ár;
i) a ter mék ér té ke sí tõ jé nek, szol gál ta tás nyúj tó já nak,

valamint a ter mék be szer zõ jé nek, szol gál ta tás igénybe -
vevõjének alá írá sa.

(4) Az ok irat tal kap cso la tos, a (2) és (3) be kez dés ben
nem sza bá lyo zott kér dé sek ben egye bek ben e tör vénynek a 
szám lá zás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni az -
zal az el té rés sel, hogy fel vá sár lá si ok irat ese té ben

a) a ki bo csá tá si kö te le zett ség rõl ki zá ró lag a ter mék be -
szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je sa ját maga gon dos -
kod hat;

b) a 159., 164., 165. és 176.  §-ok nem al kal maz ha tók.

Kompenzációs felár elõ ze tesen felszámított adóként
történõ figye lembevétele

203.  § A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó adó -
alany ál tal – a kom pen zá ci ós fel ár meg té rít te té se irán ti

igény ér vé nye sí té se ér de ké ben – át há rí tott kom pen zá ci ós
fel ár a 120.  § a) pont ja sze rint, mint elõ ze tes fel szá mí tott
adó ve he tõ figye lembe.

Elõzetesen felszámított adó levonása, visszaigénylése

204.  § (1) A 203.  § sze rint meg ál la pí tott elõ ze tesen fel -
szá mí tott adó ra a 200.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
em lí tett ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je
adó le vo ná si jo got ala pít hat.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett jog gya kor lá sá ra egye -
bek ben az elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra vo nat ko -
zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni az zal az el té rés sel,
hogy

a) az adó le vo ná si jog a kom pen zá ci ós fel ár ral nö velt
ellen ér ték ma ra dék ta lan meg té rí té se kor ke let ke zik;

b) a 202.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett eset -
ben az adó le vo ná si jog gya kor lá sá nak tár gyi fel té te le az,
hogy az adó alany sze mé lyes ren del ke zé sé re áll jon az ál ta -
la ki bo csá tott fel vá sár lá si ok irat má sod la ti pél dá nya.

XV. Fejezet

UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

205.  § Uta zás szer ve zé si szol gál ta tás nyúj tá sa ese té ben a 
tör vény ren del ke zé se it az e fe je zet ben meg ha tá ro zott el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

Fogalommeghatározások

206.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban
a) uta zás szer ve zé si szol gál ta tás: adó alany ál tal – sa ját

ne vé ben – utas nak nyúj tott olyan szol gál ta tás, amely nek
tel je sí té sé hez sa ját ne vé ben, de az utas ja vá ra meg ren del -
ten, más adó alany vagy adó ala nyok (e fe je zet al kal ma zá -
sá ban a továb biak ban együtt: más adó alany) ál tal tel je sí tett 
szol gál ta tás nyúj tás, ter mék ér té ke sí tés (így kü lö nö sen:
sze mély szál lí tás, szál lás hely-szol gál ta tás, el lá tás, és ide -
gen ve ze tés) szük sé ges;

b) uta zás szer ve zõ: az uta zás szer ve zé si szol gál ta tást
nyúj tó adó alany;

c) utas: az, aki (amely) tény le ge sen igény be ve szi az
uta zás szer ve zé si szol gál ta tást vagy meg ál la po dást köt
annak igény be vé te lé rõl (meg bí zó fél), ille tõ leg az, aki nek
(amely nek) a ne vé ben a meg bí zó fél meg ál la po dást köt az
uta zás szer ve zé si szol gál ta tás igény be vé te lé re (töb bi ked -
vez mé nye zett fél), to váb bá az is, aki re a meg bí zott fél
vagy a töb bi ked vez mé nye zett fél egyi ke az uta zás szer ve -
zé si szol gál ta tás igény be vé te lét en ged mé nye zi (en ged mé -
nyes fél).
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(2) Az egyéb fel té te lek tel je sü lé sé nek sé rel me nél kül
szin tén uta zás szer ve zé si szol gál ta tás az is,

a) amely nek idõ tar ta ma nem ha lad ja meg a 24 órát, ille -
tõ leg

b) amely éj sza kai szál lás hely adást nem tar tal maz.

(3) E fe je zet ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók az uta -
zás köz ve tí tõ te vé keny sé gé re, aki (amely) az utazásszer -
vezõ meg bí zá sá ból és annak ne vé ben köt meg ál la po dást
az utas sal.

207.  § Az uta zás szer ve zé si szol gál ta tás egyet len egy
szol gál ta tás nyúj tá sá nak te kin ten dõ.

Teljesítés helye

208.  § Uta zás szer ve zé si szol gál ta tás nyúj tá sa ese té ben a 
tel je sí tés he lye az a hely, ahol az uta zás szer ve zõ gaz da sá gi 
cél lal le te le pe dett, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban
pe dig az a hely, ahol la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si 
he lye van.

Elõleg

209.  § (1) Az uta zás szer ve zõ ál tal jó vá írt, kéz hez vett
elõ le get úgy kell te kin te ni, mint amely rend re az ál ta la szá -
mí tott ár rés nek meg fe le lõ részt is ará nyo san tar tal maz za.

(2) Fi ze ten dõ adót – ha e fe je zet ren del ke zé se i bõl más
nem kö vet ke zik – az elõ leg bõl az az ará nyos rész tar tal -
maz, amely az uta zás szer ve zõ ál tal szá mí tott ár rés nek fe le l 
meg.

Adó alapja

210.  § (1) Uta zás szer ve zé si szol gál ta tás nyúj tá sa ese té -
ben az adó alap ja az uta zás szer ve zõ ár ré se.

(2) Az ár rés az a pénz ben ki fe je zett kü lön bö zet, amely -
nél a ki seb bí ten dõ tag az utas ál tal meg té rí tett vagy meg té -
rí ten dõ, pénz ben ki fe je zett – adó nél kül szá mí tott – ellen -
ér ték, a ki vo nan dó tag pe dig az uta zás szer ve zé si szol gál ta -
tás tel je sí té sé hez szük sé ges, a 206.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban em lí tett, más adó alany ál tal tel je sí tett szol -
gál ta tás nyúj tás, ter mék ér té ke sí tés meg té rí tett vagy meg té -
rí ten dõ, pénz ben ki fe je zett – adót is tar tal ma zó – együt tes
el len ér té ke.

(3) Ab ban az eset ben, ha a (2) be kez dés sze rin ti szá mí -
tás ered mé nye ként a kü lön bö zet nem po zi tív elõ je lû, ár rés -
ként nul la ér ték ve en dõ figye lembe.

Adó alóli mentesség

211.  § (1) Ab ban az eset ben, ha az uta zás szer ve zé si
szol gál ta tás tel je sí té sé hez szük sé ges, a 206.  § (1) be kez dé -

sé nek a) pont já ban em lí tett más adó alany ál tal tel je sí tett
szol gál ta tás nyúj tás, ter mék ér té ke sí tés tel je sí té si he lye a
Kö zös ség te rü le tén kí vül van, az uta zás szer ve zé si szol gál -
ta tás nyúj tá sa a 110.  § (1) be kez dé sé nek ér tel mé ben – mint 
köz ve tí tõi szol gál ta tás nyúj tá sa – men tes az adó alól.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adó aló li men tes ség csak
ará nyos rész ben il le ti meg az uta zás szer ve zõt ab ban az
eset ben, ha az uta zás szer ve zé si szol gál ta tás tel je sí té sé hez
szük sé ges, a 206.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí -
tett, más adó alany ál tal tel je sí tett szol gál ta tás nyúj tás, ter -
mék ér té ke sí tés tel je sí té si he lye rész ben a Kö zös ség te rü le -
tén, rész ben azon kí vül van.

Elõzetesen felszámított adó levonása

212.  § Az uta zás szer ve zé si szol gál ta tás tel je sí té sé hez
szük sé ges, a 206.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí -
tett, más adó alany ál tal tel je sí tett szol gál ta tás nyúj tás hoz,
ter mék ér té ke sí tés hez kap cso ló dó an az uta zás szer ve zõ re
át há rí tott adó ra – mint elõ ze tesen fel szá mí tott adó ra – az
adó alany adó le vo ná si jo got nem ala pít hat.

XVI. Fejezet

HASZNÁLT INGÓSÁGOKRA, MÛALKOTÁSOKRA,
GYÛJTEMÉNYDARABOKRA ÉS RÉGISÉGEKRE

VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

1. alfejezet

Fogalommeghatározások

213.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban
a) hasz nált in gó ság: olyan mû al ko tás nak, gyûj te mény -

da rab nak és ré gi ség nek nem mi nõ sü lõ ingó ter mék, amely
adott, ille tõ leg ki ja ví tá sa vagy rend be ho za ta la utá ni ál la -
po tá ban ere de ti ren del te té sé nek meg fele lõen hasz nál ha tó;

b) mû al ko tás: a 8. szá mú mel lék let I. ré szé ben fel so rolt
ter mé kek;

c) gyûj te mény da rab: a 8. szá mú mel lék let II. ré szé ben
fel so rolt ter mé kek;

d) ré gi ség: a 8. szá mú mel lék let III. ré szé ben fel so rolt
ter mé kek;

e) vi szont el adó: min den olyan adó alany, aki (amely)
ilyen mi nõ sé gé ben to vább ér té ke sí té si cél lal hasz nált in gó -
sá got, mû al ko tást, gyûj te mény da ra bot vagy ré gi sé get sze -
rez be, im por tál, vagy egyéb ként tart tu laj do ná ban, ille tõ -
leg e kör ben – meg bí zás alap ján – bi zo má nyos ként jár el;

f) nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je: min den olyan adó -
alany, aki (amely) ilyen mi nõ sé gé ben hasz nált in gó sá got,
mû al ko tást, gyûj te mény da ra bot vagy ré gi sé get nyil vá nos
ár ve rés re bo csát az zal a cél lal, hogy azt az ár ve ré sen a leg -
töb bet aján ló nak ér té ke sít se;
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g) nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ jé nek meg bí zó ja: min den
olyan sze mély, szer ve zet, aki (amely) meg bí zás alap ján
ter mé ket ad át az zal a cél lal, hogy azt a nyil vá nos ár ve rés
szer ve zõ je – ellen ér ték fe jé ben – nyil vá nos ár ve rés re bo -
csás sa.

(2) Az (1) be kez dés g) pont já ban em lí tett meg bí zás nak
ren del kez nie kell ar ról, hogy a ter mék nek nyil vá nos ár ve -
rés re bo csá tá sa kor és annak ér té ke sí té se kor is a nyil vá nos
ár ve rés szer ve zõ je a sa ját ne vé ben, de meg bí zó ja ja vá ra
jár el.

2. alfejezet

Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok

214.  § (1) A vi szont el adó te vé keny sé gé re a tör vény ren -
del ke zé se it az ezen al fe je zet ben meg ha tá ro zott el té ré sek -
kel kell al kal maz ni.

(2) Ezen al fe je zet ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók ab -
ban az eset ben, ha a vi szont el adó új köz le ke dé si esz közt
ér té ke sít a 89.  § sze rint.

215.  § (1) Ezen al fe je zet al kal ma zá sá ban
a) ér té ke sí té si ár: az ellen ér ték egé sze, amely a vi -

szont el adó ter mék ér té ke sí té se adó a lap já ul szol gál na, ille -
tõ leg abba be le tar toz na, ide ért ve ma gát az e tör vény ben
sza bá lyo zott adót is, de ki vé ve a 71.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott össze ge ket;

b) be szer zé si ár: az a) pont sze rint meg ha tá ro zott ellen -
ér ték, ame lyet a vi szont el adó a ré szé re ér té ke sí tõ nek meg -
té rít vagy meg té rí te ni kö te les.

(2) A 220.  § (1) be kez dé se a) pont já nak al kal ma zá sa
ese té ben – az (1) be kez dés b) pont já tól el té rõ en – be szer -
zé si ár: min den, ami a ter mék im port já nak adó a lap já ul
szol gál, ille tõ leg abba be le tar to zik, ide ért ve ma gát az
e tör vény ben sza bá lyo zott adót is.

216.  § Hasz nált in gó ság, mû al ko tás, gyûj te mény da rab
vagy ré gi ség vi szont el adó ál ta li ér té ke sí té se ese té ben az
adó alap já nak meg ál la pí tá sá ra a 217.  § al kal ma zan dó, fel -
té ve, hogy a vi szont el adó ré szé re az elõ zõek ben fel so rolt
ter mé ke ket a Kö zös ség te rü le té rõl a kö vet ke zõk bár me lyi -
ke ér té ke sí tet te:

a) nem adó alany sze mély, szer ve zet;
b) olyan adó alany, aki nek (amely nek) ter mék ér té ke sí -

té se a 87.  § sze rint men tes az adó alól;
c) ala nyi adó men tes adó alany vagy olyan adó alany,

aki re (amely re) ilyen mi nõ sé gé ben a Kö zös ség nyil ván tar -
tás ba vé te le he lye sze rin ti tag ál la má nak azon joga vo nat -
ko zik, amely tar tal má ban meg fe lel a Héa-irány elv
282–292. cik ke i nek, fel té ve, hogy ter mék ér té ke sí té sé nek
tár gya tár gyi esz köz;

d) má sik vi szont el adó vagy olyan adó alany, aki nek
(amely nek) ter mék ér té ke sí té sé re ilyen mi nõ sé gé ben az
érin tett kö zös sé gi tag ál lam nak azon joga vo nat ko zik,

amely tar tal má ban meg fe lel a Héa-irány elv 312–325. cik -
ke i nek.

217.  § (1) Az adó alap ja a vi szont el adó ár ré se, csök kent -
ve ma gá val az ár rés re jutó adó össze gé vel.

(2) Az ár rés a ter mék ér té ke sí té si árá nak (ki seb bí ten dõ
tag) és be szer zé si árá nak (ki vo nan dó tag) a kü lön bö ze té vel 
egye zik meg (a továb biak ban: egye di nyil ván tar tá son ala -
pu ló mód szer).

(3) Ab ban az eset ben, ha a (2) be kez dés sze rin ti szá mí -
tás ered mé nye ként a kü lön bö zet nem po zi tív elõ je lû, ár rés -
ként nul la ér ték ve en dõ figye lembe.

218.  § (1) A bel föl dön nyil ván tar tás ba vett vi szont el adó 
– az ál lam i adó ha tó ság nak tett elõ ze tes be je len té se alap -
ján – dönt het úgy is, hogy az egye di nyil ván tar tá son ala -
puló mód szer he lyett az adó meg ál la pí tá si idõ szak ban fi ze -
ten dõ adó össze gé nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben a glo bá lis
nyil ván tar tá son ala pu ló mód szert al kal maz za.

(2) A glo bá lis nyil ván tar tá son ala pu ló mód szer al kal -
ma zá sa ese té ben a vi szont el adó ál tal fi ze ten dõ adó össze -
sí tett alap ja az azo nos adó mér ték alá esõ ter mé kek nek az
adó-meg ál la pí tá si idõ szak ra össze sí tett ár rés tö me ge, csök -
kent ve ma gá val az erre az ár rés tö meg re jutó adó össze -
gével.

(3) Az ár rés tö meg az azo nos adó mér ték alá esõ ter mé -
kek nek az adó meg ál la pí tá si idõ szak ra össze sí tett ér té ke sí -
té si ár-össze gé nek (ki seb bí ten dõ tag) és a 216.  § sze rin ti
be szer zé sek nek az ugyan ezen idõ szak ra össze sí tett be -
szer zé si ár-össze gé nek (ki vo nan dó tag) a kü lön bö ze te.

(4) Ab ban az eset ben, ha a (3) be kez dés sze rin ti szá mí -
tás ered mé nye ként a kü lön bö zet nem po zi tív elõ je lû, ár rés -
tö meg ként nul la ér ték ve en dõ figye lembe.

219.  § (1) A glo bá lis nyil ván tar tá son ala pu ló mód szer
al kal ma zá sa ese té ben a vi szont el adó men te sül a ter mék
egye di ár ré sé nek nyil ván tar tá sa, ille tõ leg az adó alap já nak
217.  § sze rin ti meg ál la pí tá sa alól.

(2) A glo bá lis nyil ván tar tá son ala pu ló mód szer vá lasz -
tá sa mel lett sem al kal maz ha tó ez a mód szer azon ter mék re, 
amely nek be szer zé si ára meg ha lad ja az 50 000 fo rint nak
meg fe le lõ pénz össze get. Ilyen eset ben a vi szont el adó az
(1) be kez dést sem al kal maz hat ja.

220.  § (1) A bel föl dön nyil ván tar tás ba vett vi szont el adó 
– az ál lam i adó ha tó ság nak tett elõ ze tes be je len té se alap -
ján – dönt het úgy is, hogy a kö vet ke zõk ben fel so rolt ese -
tek ben a ter mék ér té ke sí té sé nek adó alap ját a 217.  § sze rint
ál la pít ja meg:

a) mû al ko tás nak, gyûj te mény da rab nak vagy ré gi ség -
nek a vi szont el adó ál ta li köz vet len im port ja ese té ben;

b) mû al ko tás annak al ko tó já tól vagy az al ko tó jog utód -
já tól tör té nõ köz vet len be szer zé se ese té ben.
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(2) A glo bá lis nyil ván tar tá son ala pu ló mód szer vá lasz -
tá sa mel lett sem al kal maz ha tó ez a mód szer az (1) be kez -
dés re ki ter je dõ en. Ilyen eset ben a vi szont el adó a 219.  §
(1) be kez dé sét sem al kal maz hat ja.

221.  § Men tes az adó alól a vi szont el adó ter mék ér té ke -
sí té se, ha az a 98.  § (1) be kez dé se, a 103. és 104.  §,
valamint 107.  § (1) be kez dé se alap ján, az ott meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint tör té nik.

222.  § (1) Az egye di, ille tõ leg glo bá lis nyil ván tar tá son
ala pu ló mód szert al kal ma zó vi szont el adó ilyen mi nõ sé gé -
ben

a) elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra nem jo go sult;
b) ki zá ró lag olyan szám la ki bo csá tá sá ról gon dos kod -

hat, amely ben át há rí tott adó, ille tõ leg a 83.  §-ban meg ha tá -
ro zott szá za lék ér ték nem sze re pel.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rint ki bo csá tott szám la
a ter mék be szer zõ jét elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá -
ra nem jo go sít ja.

223.  § (1) Az egye di, ille tõ leg glo bá lis nyil ván tar tá son
ala pu ló mód szert al kal ma zó vi szont el adó kö te les a ter mé -
kek rõl fo lya ma tos mennyi sé gi nyil ván tar tást ve zet ni. A
mennyi sé gi nyil ván tar tás nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

a) nyi tó kész le ten levõ ter mé kek mennyi sé ge;
b) be szer zett (im por tált) ter mé kek mennyi sé ge adó -

meg ál la pí tá si idõ sza kon ként;
c) ér té ke sí tett ter mé kek mennyi sé ge adó meg ál la pí tá si

idõ sza kon ként;
d) zá ró kész le ten levõ ter mé kek mennyi sé ge.

(2) A mennyi sé gi nyil ván tar tást el kü lö ní tet ten kell ve -
zet ni ab ban az eset ben, ha a vi szont el adó a glo bá lis nyil -
ván tar tá son ala pu ló mód szer mel lett egy út tal az egye di
nyil ván tar tá son ala pu ló mód szert is kö te les al kal maz ni.

(3) Té te les lel tár ral kell alá tá masz ta ni
a) a nyi tó kész le tet a kész let lé te sí té sé nek nap já ra,
b) a zá ró kész le tet a kész let meg szün te té sé nek nap já ra,
c) egyéb ese tek ben pe dig a nyi tó- és zá ró kész le tet a vi -

szont el adó üz le ti éve utol só nap já ra – mint mér leg for du ló -
nap ra – 
vo nat ko zó mennyi sé gi fel vé tel lel. A lel tá ro zás ra a Számv. tv. 
ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ján be lül el kü lö ní tet ten kell
ki mu tat ni a 221.  § sze rint ér té ke sí tett ter mé ke ket.

224.  § (1) A bel föl dön nyil ván tar tás ba vett vi szont el adó 
– az ál lam i adó ha tó ság nak tett elõ ze tes be je len té se alap -
ján – dönt het úgy is, hogy te vé keny sé gé nek egé szé re nem
al kal maz za ezen al fe je zet ren del ke zé se it.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett át té rés kez dõ nap já ra
 szóló idõ zí tés sel a vi szont el adó nak a 223.  § (3) be kez dé sé -
nek a) pont ja sze rint kell el jár nia. Az így meg ál la pí tott

nyi tó kész le ten levõ ter mé kek re jutó elõ ze tesen fel szá mí -
tott adó ra – az adó le vo ná si jog gya kor lá sá nak egyéb fel té -
te le i nek sé rel me nél kül – a vi szont el adó leg ko ráb ban az
át té rés kez dõ nap já tól kez dõ dõ en adó le vo ná si jo got gya -
ko rol hat.

225.  § (1) Ha a bel föl dön nyil ván tar tás ba vett viszont -
eladó élt vá lasz tá si jo gá val, at tól

a) a 218.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett eset ben a vá lasz -
tá sa évét kö ve tõ nap tá ri év vé gé ig,

b) a 220.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett eset ben a vá lasz -
tá sa évét kö ve tõ má so dik nap tá ri év vé gé ig,

c) a 224.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett eset ben a vá lasz -
tá sa évét kö ve tõ má so dik nap tá ri év vé gé ig
nem tér het el.

(2) Ha a vi szont el adó a ha tár nap le jár tá ig az ál lam i adó -
ha tó ság nak más ként nem nyi lat ko zik, vá lasz tá sa

a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban em lí tett eset ben a
ha tár na pot köve tõen az ott meg ha tá ro zott idõ tar tam mal
meg hosszab bo dik;

b) az (1) be kez dés c) pont já ban em lí tett eset ben a ha tár -
nap kor meg szû nik.

226.  § (1) A 225.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí -
tett ha tár nap ra  szóló idõ zí tés sel a vi szont el adó nak a 223.  § 
(3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint kell el jár nia. Az így
meg ál la pí tott zá ró kész le ten levõ ter mé kek re jutó elõ ze -
tesen fel szá mí tott adó ra – az adó le vo ná si jog gya kor lá sa
egyéb fel té te le i nek tel je sü lé sé tõl füg get le nül – adó le vo ná -
si jo got nem ala pít hat, ille tõ leg ha ezzel a jo gá val már élt,
azt ön el len õr zés sel he lyes bí ti.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ön el len õr zés a ha tár na -
pot kö ve tõ év ja nu ár 31. nap já ig pót lék men te sen végez -
hetõ el.

227.  § E tör vény ki fe je zett ren del ke zé sé nek hi á nyá ban
arra a vi szont el adó ra, aki (amely) él a 224.  § (1) be kez dé -
sé ben em lí tett vá lasz tá si jo gá val, ezen al fe je zet ren del ke -
zé sei nem vo nat koz nak.

3. alfejezet

Nyilvános árverés szervezõjére vonatkozó különös
szabályok

228.  § (1) A nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ jé nek te vé keny -
sé gé re a tör vény ren del ke zé se it az ezen al fe je zet ben meg -
ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Ezen al fe je zet ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók ab -
ban az eset ben, ha a nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je új köz le -
ke dé si esz közt ér té ke sít a 89.  § sze rint.

229.  § Hasz nált in gó ság, mû al ko tás, gyûj te mény da rab
vagy ré gi ség nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je ál ta li ér té ke sí té -
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se ese té ben az adó alap já nak meg ál la pí tá sá ra a 231.  § al -
kal ma zan dó, fel té ve, hogy a nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ jé -
nek meg bí zó ja a kö vet ke zõk bár me lyi ke:

a) nem adó alany sze mély, szer ve zet;

b) olyan adó alany, aki nek (amely nek) az el adá si meg -
bí zás sal tel je sü lõ ter mék ér té ke sí té se a 87.  § sze rint men tes 
az adó alól;

c) ala nyi adó men tes adó alany vagy olyan adó alany,
aki re (amely re) ilyen mi nõ sé gé ben a Kö zös ség nyil ván tar -
tás ba vé te le he lye sze rin ti tag ál la má nak azon joga vo nat -
ko zik, amely tar tal má ban meg fe lel a Héa-irány elv
282–292. cik ke i nek, fel té ve, hogy az el adá si meg bí zás sal
tel je sü lõ ter mék ér té ke sí té sé nek tár gya tár gyi esz köz;

d) vi szont el adó vagy olyan adó alany, aki nek (amely -
nek) az el adá si meg bí zás sal tel je sü lõ ter mék ér té ke sí té sé re
ilyen mi nõ sé gé ben az érin tett kö zös sé gi tag ál lam nak azon
joga vo nat koz nak, amely tar tal má ban meg fe lel a
Héa-irány elv 312–325. cik ke i nek.

230.  § Az el adá si meg bí zás alap ján a nyil vá nos ár ve rés
szer ve zõ je ré szé re tör té nõ ter mék ér té ke sí tés ak kor tel je -
sül, ami kor a nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je a ter mé ket a
nyil vá nos ár ve ré sen ér té ke sí ti.

231.  § (1) Az adó alap ja az a pénz ben ki fe je zett kü lön -
bö zet, amely nél

a) a ki seb bí ten dõ tag:

aa) az ár ve ré si vé tel árul szol gá ló ellen ér ték,

ab) az adók, vá mok, il le té kek, já ru lé kok, hoz zá já ru lá -
sok, le fö lö zé sek és más, kö te le zõ jel le gû be fi ze té sek, és

ac) a fel me rült já ru lé kos költ sé gek, ame lye ket a nyil vá -
nos ár ve rés szer ve zõ je há rít át az ár ve ré si ve võ nek (így kü -
lö nö sen: a bi zo mánnyal, egyéb köz ve tí tés sel, cso ma go lás -
sal, fu va ro zás sal és biz to sí tás sal össze füg gõ dí jak és költ -
sé gek) együt tes össze ge;

b) a ki vo nan dó tag:

ba) a nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ jé nek meg bí zó ját
meg il le tõ, a (2) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott összeg, és

bb) a nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je ál tal az ár ve ré si ve -
võ re át há rí tott és fi ze ten dõ adó együt tes össze ge.

(2) A nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ jé nek meg bí zó ját az a
pénz ben ki fe je zett kü lön bö zet il le ti meg, amely nél a ki -
seb bí ten dõ tag az ár ve ré si vé tel árul szol gá ló ellen ér ték, a
ki vo nan dó tag pe dig az el adá si meg bí zás tel je sí té sé ért a
nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ jét meg il le tõ ellen ér ték.

(3) Az (1) be kez dés bb) al pont já ban em lí tett át há rí tott
fi ze ten dõ adó össze gé nek meg ál la pí tá sá hoz a ter mék re a
83.  § sze rint meg ha tá ro zott szá za lék ér té ket kell alkal -
mazni.

232.  § (1) A nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je ilyen mi nõ sé -
gé ben ki zá ró lag olyan szám la ki bo csá tá sá ról gon dos kod -
hat, amely ben

a) a 169.  § h) pont já ban meg je lölt ada tok he lyett a
231.  § (1) be kez dé se a) pont já ban meg ha tá ro zott ada tok
– egy más tól el kü lö ní tet ten – sze re pel nek;

b) át há rí tott adó, ille tõ leg a 83.  §-ban meg ha tá ro zott
szá za lék ér ték nem sze re pel.

(2) Az (1) be kez dés sze rint ki bo csá tott szám la az ár ve -
ré si ve võt elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra nem jo -
go sít ja.

233.  § (1) A nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je kö te les a
229.  §-ban fel so rolt ügy le tek rõl té te les nyil ván tar tást ve -
zet ni. A nyil ván tar tás nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar -
tal maz nia:

a) az ár ve ré si vevõ ál tal a nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ jé -
nek – ok irat tal iga zol tan – meg té rí tett, ille tõ leg meg té rí -
ten dõ össze ge ket;

b) a nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je ál tal a meg bí zó já nak
meg té rí tett, ille tõ leg meg té rí ten dõ össze ge ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás alap ján a nyil -
vá nos ár ve rés szer ve zõ je el szá mo lást ad meg bí zó já nak,
amely nek tar tal maz nia kell az el adá si meg bí zás alap ján a
nyil vá nos ár ve rés szer ve zõ je ré szé re tel je sí tett ter mék ér té -
ke sí tés adó alap já nak meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada to -
kat, így kü lö nö sen a 231.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kü lön bö ze tet.

XVII. Fejezet

BEFEKTETÉSI ARANYRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
SZABÁLYOK

234.  § A be fek te té si arany ra vo nat ko zó an a tör vény ren -
del ke zé se it az e fe je zet ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell 
al kal maz ni.

Fogalommeghatározás

235.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban be fek te té si arany:
a) leg alább 995 ez re lék, vagy azt meg ha la dó tisz ta sá -

gú, a ne mes fém pi a co kon el fo ga dott, de leg alább egy
gram mot meg ha la dó sú lyú, rúd vagy le mez for má jú arany,
füg get le nül at tól, hogy ar ról bo csá tot tak-e ki olyan ér ték -
pa pírt, amely nek meg szer zé se egy út tal az ab ban meg je lölt
ter mék tu laj don jo gá nak meg szer zé sét is je len ti, vagy nem;

b) leg alább 900 ez re lék vagy azt meg ha la dó tisz ta sá gú,
az 1800. év után vert arany ér me, amely az ér mét ki bo csá tó
ál lam ban tör vényes fi ze tõ esz köz vagy az volt, fel té ve,
hogy az érme ér té ke sí té sé nek szo ká sos pi a ci ára leg fel jebb 
80 szá za lék kal ha lad ja meg az érme arany tar tal má nak ne -
mes fém pi a co kon ki ala kult sza bad pi a ci ér té két.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já tól füg get le nül be fek te té si
arany az az érme is, amely sze re pel a Héa-irány elv
345. cik ke sze rint köz zé tett lis tán.
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Adó alóli mentesség

236.  § (1) Men tes az adó alól a be fek te té si arany ér té ke -
sí té se, Kö zös sé gen be lü li be szer zé se, valamint im port ja,
ide ért ve

a) a be fek te té si ara nyat kép vi se lõ ok ira to kat (ta nú sít -
vá nyo kat), ame lyek ki utalt vagy ki nem utalt arany ra, ille -
tõ leg arany ala pon ve ze tett szám lán tör té nõ ke res ke dés re
vo nat koz nak;

b) az arany ban nyúj tott olyan köl csönt és cse re ügy le tet, 
amely a be fek te té si arany ra tu laj do ni vagy hi te le zõi jo got
biz to sí t;

c) a be fek te té si arany ra vo nat ko zó olyan tõzs dei vagy
azon kí vü li ha tár idõs ügy let, amely a be fek te té si arany ra
vo nat ko zó tu laj don jog el ide ge ní té sét, vagy az azon levõ
hi te le zõi jog át szál lá sát ered mé nye zi.

(2) Men tes az adó alól a har ma dik fél köz ve tí tõi te vé -
keny sé ge is, ha a be fek te té si ara nyat ér té ke sí tõ fél ne vé ben 
és ja vá ra köz ve tít.

Adókötelessé tétel

237.  § (1) A 236.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en az a bel föl -
dön nyil ván tar tás ba vett adó alany, aki (amely) be fek te té si
ara nyat ál lít elõ, vagy más ara nyat be fek te té si arannyá ala -
kít át, az ál lam i adó ha tó ság nak tett elõ ze tes be je len té se
alap ján dönt het úgy is, hogy a be fek te té si arany más adó -
alany ré szé re tör té nõ ér té ke sí té sét adó kö te les sé te szi.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az adó alap já ra a
82.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett adó mér ték al kal ma zan dó.

(3) Az az adó alany, aki (amely) élt az (1) be kez dés ben
em lí tett vá lasz tá si jo gá val, at tól a vá lasz tá sa évét kö ve tõ
ötö dik nap tá ri év vé gé ig nem tér het el.

238.  § A 237.  §-ban em lí tett vá lasz tá si jog – az ott meg -
ha tá ro zot tak sze rint – meg il le ti azt a bel föl dön nyil ván tar -
tás ba vett adó alanyt is, aki (amely) gaz da sá gi te vé keny sé -
ge ke re té ben ara nyat ál ta lá ban ipar i fel hasz ná lás ra ér té ke -
sít, arra a 235.  § a) pont já ban em lí tett arany rúd vagy arany -
le mez ér té ke sí té sé re, amely más adó alany ré szé re tör té nik.

239.  § (1) A 236.  § (2) be kez dé sé tõl el té rõ en az a bel föl -
dön nyil ván tar tás ba vett adó alany, aki (amely) har ma dik
fél ként a be fek te té si ara nyat ér té ke sí tõ fél ne vé ben és ja vá -
ra köz ve tít, az ál lam i adó ha tó ság nak tett elõ ze tes be je len -
té se alap ján dönt het úgy is, hogy köz ve tí tõi te vé keny sé gét
adó kö te les sé te szi, fel té ve, hogy a be fek te té si ara nyat ér té -
ke sí tõ fél élt a 237. vagy 238.  § sze rin ti vá lasz tá si jo gá val.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az adó alap já ra a
82.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett adó mér ték al kal ma zan dó.

(3) A har ma dik fél (1) be kez dés ben em lí tett vá lasz tá sá -
hoz mind ad dig köt ve van, amed dig a be fek te té si ara nyat

ér té ke sí tõ fél a be fek te té si arany ér té ke sí té sé re az adó kö te -
les sé té telt al kal maz za.

Elõzetesen felszámított adó levonása

240.  § Ab ban az eset ben, ha az adó alany ál tal tel je sí ten -
dõ be fek te té si arany ér té ke sí té se men tes len ne az adó alól,
az adó le vo ná si jog gya kor lá sa egyéb fel té te le i nek sé rel me
nél kül, az adó alany jo go sult arra, hogy az ál ta la fi ze ten dõ
adó ból le von ja azt az adót, ame lyet

a) a be fek te té si arany be szer zé sé hez kap cso ló dó an egy
olyan má sik adó alany há rí tott át rá, aki (amely) a be fek te -
té si arany ér té ke sí té sé re a 237. vagy 238.  § sze rint az adó -
kö te les sé té telt al kal maz za;

b) a be fek te té si arany tól el té rõ arany bel föl di vagy Kö -
zös sé gen be lü li be szer zé sé hez, ille tõ leg im port já hoz kap -
cso ló dó an egy má sik adó alany rá át há rí tott, vagy mint
adó fi ze tés re kö te le zett fi ze ten dõ adó ként meg ál la pí tott,
ille tõ leg meg fi ze tett, fel té ve, hogy az ara nyat utóbb sa ját
maga vagy – ne vé ben – más be fek te té si arannyá ala kít ja át;

c) szol gál ta tás igény be vé te lé hez kap cso ló dó an egy
má sik adó alany rá át há rí tott, vagy mint adó fi ze tés re kö te -
le zett fi ze ten dõ adó ként meg ál la pí tott, fel té ve, hogy a
szol gál ta tás igény be vé te le az arany – ide ért ve a be fek te té si 
ara nyat is – meg je le né si for má já nak (rúd, le mez vagy
érme), sú lyá nak vagy tisz ta sá gá nak meg vál to za tá sá ra irá -
nyul.

241.  § Ab ban az eset ben, ha az adó alany be fek te té si ara -
nyat ál lít elõ, vagy más ara nyat be fek te té si arannyá ala kít
át, jo go sult – az adó le vo ná si jog gya kor lá sa egyéb fel té te -
le i nek sé rel me nél kül – az e te vé keny sé gé hez kap cso ló dó
elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra úgy, mint ha a ké -
sõbb adó alól men tes be fek te té si arany ér té ke sí té se adó kö -
te les len ne.

Számlázás

242.  § Be fek te té si arany ér té ke sí té se ese té ben az adó -
alany min den kor kö te les szám la ki bo csá tá sá ról – a 169.  §
sze rin ti adat tar ta lom mal – gon dos kod ni.

Nyilvántartás

243.  § (1) Az adó alany kö te les a be fek te té si arany ról fo -
lya ma tos mennyi sé gi nyil ván tar tást ve zet ni. A mennyi sé gi 
nyil ván tar tás nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz -
nia:

a) nyi tó kész le ten levõ be fek te té si arany mennyi sé ge;
b) be szer zett (im por tált) be fek te té si arany mennyi sé ge

adó meg ál la pí tá si idõ sza kon ként;
c) be fek te té si arany ként elõ ál lí tott vagy azzá át ala kí tott 

arany mennyi sé ge adó meg ál la pí tá si idõ sza kon ként;

10940 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/155. szám



d) ér té ke sí tett be fek te té si arany mennyi sé ge adó meg ál -
la pí tá si idõ sza kon ként;

e) zá ró kész le ten levõ be fek te té si arany mennyi sé ge.

(2) A mennyi sé gi nyil ván tar tást el kü lö ní tet ten kell ve -
zet ni a be fek te té si arany meg je le né si for má ja (rúd, le mez
vagy érme), sú lya és tisz ta sá ga sze rint.

(3) Té te les lel tár ral kell alá tá masz ta ni
a) a nyi tó kész le tet a kész let lé te sí té sé nek nap já ra,
b) a zá ró kész le tet a kész let meg szün te té sé nek nap já ra,
c) egyéb ese tek ben pe dig a nyi tó- és zá ró kész le tet az

adó alany üz le ti éve utol só nap já ra – mint mér leg for du ló -
nap ra – 
vo nat ko zó mennyi sé gi fel vé tel lel. A lel tá ro zás ra a Számv. tv. 
ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

XVIII. Fejezet

BELFÖLDÖN NEM LETELEPEDETT ADÓALANY
ADÓ-VISSZATÉRÍTTETÉSI JOGA

244.  § (1) Az az adó alany, aki (amely) a nap tá ri év ben
a) gaz da sá gi cél lal nem te le pe dett le bel föl dön, gaz da -

sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he lye vagy szo -
ká sos tar tóz ko dá si he lye nincs bel föl dön, valamint

b) bel föl dön nem tel je sít ter mék ér té ke sí tést, szol gál ta -
tás nyúj tást, ki vé ve

ba) a 93.  § (2) be kez dé se, a 102.  §, a 111.  § (3) be kez -
dé se, a 112.  § (2) be kez dé se és a 116.  § sze rint adó men tes
ter mék fu va ro zást és ter mék fu va ro zás hoz já ru lé ko san kap -
cso ló dó szol gál ta tás nyúj tást,

bb) a 105.  § sze rint adó men tes sze mély szál lí tást,
bc) a 139. és 140.  §-ban fel so rolt ter mék ér té ke sí té se ket

és szol gál ta tás nyúj tá so kat, fel té ve, hogy az ott meg ha tá ro -
zot tak sze rint a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve -
võ je az adó fi ze tés re kö te le zett,
jo go sult az e fe je zet ben meg ha tá ro zot tak sze rint az adó
vissza té rít te té sé re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adó-vissza té rít te té si jog
meg il le ti a 200.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett nem adó alany
jogi sze mélyt is.

245.  § (1) Az adó-vissza té rít te té si jog sze mé lyi fel té te le, 
hogy a nap tá ri év ben

a) az adó alany gaz da sá gi célú le te le pe dé si he lye a Kö -
zös ség va la mely más tag ál la má ban le gyen, gaz da sá gi célú
le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he lye vagy szo ká sos tar -
tóz ko dá si he lye le gyen a Kö zös ség va la mely más tag ál la -
má ban;

b) az adó alany gaz da sá gi célú le te le pe dé si he lye har -
ma dik ál lam ban le gyen, gaz da sá gi célú le te le pe dés
 hiányában pe dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he -
lye le gyen har ma dik ál lam ban, fel té ve, hogy az érin tett

har ma dik ál lam és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zött a vi szo -
nos ság fenn áll.

(2) Ab ban az eset ben, ha az adó alany nak a Kö zös ség va -
la mely más tag ál la mán vagy azon har ma dik ál la mon kí vül, 
amellyel a vi szo nos ság az (1) be kez dés b) pont ja sze rint
fenn áll, olyan más har ma dik ál lam ban is van gaz da sá gi
célú le te le pe dé si he lye, gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá -
ban pe dig la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye,
amellyel a vi szo nos ság az elõ zõek sze rint nem áll fenn,
adó-vissza té rít te tés re az egyéb fel té te lek tel je sü lé se mel -
lett is csak annyi ban jo go sult, amennyi ben annak a gaz da -
sá gi célú le te le pe dé si he lyé nek be tud ha tó an, gaz da sá gi
célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig annak a la kó he lyé nek
vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lyé nek be tud ha tó an, amely a 
Kö zös ség va la mely más tag ál la má ban vagy ab ban a har -
ma dik ál lam ban van, amellyel a vi szo nos ság az elõ zõek
sze rint fenn áll, adó ala nyi mi nõ sé gét me ga la po zó an gaz da -
sá gi te vé keny sé get foly tat (e fe je zet al kal ma zá sá ban
a továb biak ban: bel föl dön nem le te le pe dett adó alany).

(3) A vi szo nos ság kér dé sé ben az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter nek a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben ki ala kí tott ál lás fog la lá sa az irány adó.

246.  § (1) A bel föl dön nem le te le pe dett adó alanyt az
adó-vissza té rít te té si jog ab ban a mér ték ben il le ti meg,
ami lyen mér ték ben bel föl dön be szer zett, im por tált ter mé -
ket, ille tõ leg bel föl dön igény be vett szol gál ta tást

a) a 121.  §-ban meg ha tá ro zott ter mék ér té ke sí té sek hez,
szol gál ta tás nyúj tá sok hoz hasz nál ják, egyéb mó don hasz -
no sít ják;

b) a 139–142.  §-ok ban meg ha tá ro zott ter mék ér té ke sí -
té sek hez, szol gál ta tás nyúj tá sok hoz hasz nál ják, egyéb mó -
don hasz no sít ják, fel té ve, hogy az ott meg ha tá ro zot tak
sze rint a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je az
adó fi ze tés re kö te le zett.

(2) Az (1) be kez dés tõl füg get le nül a bel föl dön nem le te -
le pe dett adó alany bel föl dön be szer zett in gat lan ra
adó-vissza té rít te té si jo got nem ala pít hat.

(3) A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té -
rít te té si joga a nap tá ri év ben az (1) be kez dés ben em lí tett
cél ra bel föl dön be szer zett, im por tált ter mé ket, ille tõ leg
bel föl dön igény be vett szol gál ta tást ter he lõ elõ ze tesen fel -
szá mí tott adó ra [120.  § a), c) és d) pont jai] ter jed ki.

247.  § A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany, valamint
a 200.  § (3) be kez dés ben em lí tett nem adó alany jogi sze -
mély (e fe je zet al kal ma zá sá ban a továb biak ban együtt:
bel föl dön nem le te le pe dett adó alany) adó-vissza té rít te té si
joga ki ter jed a 203.  § sze rint meg ál la pí tott elõ ze tesen fel -
szá mí tott adó ra is.

248.  § (1) Az adó-vissza té rít te té si jog gya kor lá sá ra
egye bek ben az elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná sá ra vo -
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nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni az -
zal az el té rés sel, hogy az adó-vissza té rít te té si jog

a) a bel föl dön be szer zett ter mé ket ter he lõ elõ ze tesen
fel szá mí tott adó ese té ben az adó val, ille tõ leg a kom pen zá -
ci ós fel ár ral [203.  §] nö velt ellen ér ték ma ra dék ta lan meg -
té rí té sé nek,

b) a bel föl dön igény be vett szol gál ta tást ter he lõ elõ ze -
tesen fel szá mí tott adó ese té ben az adó val nö velt ellen ér ték 
ma ra dék ta lan meg té rí té sé nek

idõ pont já ban ke let ke zik.

(2) Az adó-vissza té rít te té si jog gya kor lá sa so rán a
131.  § sem al kal maz ha tó.

249.  § (1) A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany
adó-vissza té rít te té si jo got ab ban az eset ben ér vé nye sít het,
ha a nap tá ri évre vo nat ko zó an össze sí tett elõ ze tesen fel -
szá mí tott adó össze ge el éri vagy meg ha lad ja a 25 eu ró nak
meg fe le lõ pénz össze get.

(2) A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té -
rít te té si jo gát az ál lam i adó ha tó ság – jog sza bály ban ki je -
lölt – ille té kes szer vé nél, írá sos ké re lem be nyúj tá sá val ér -
vé nye sít he ti.

(3) A nap tá ri évre vo nat ko zó adó-vissza té rít te té se irán ti
ké rel met a nap tá ri évet kö ve tõ év ja nu ár hó nap já nak
1. nap já tól kez dõ dõ en le het be nyúj ta ni úgy, hogy a ké re -
lem nek leg ké sõbb ugyan ezen év jú ni us hó nap já nak
30. nap já ig az ál lam i adó ha tó ság ille té kes szer vé hez be
kell ér kez nie. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese té ben iga zo lá si
ké re lem be nyúj tá sá nak nincs he lye.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en, ha a nap tá ri éven be lül az 
elõ ze tesen fel szá mí tott adó (1) be kez dés sze rint össze sí tett 
össze ge az adott nap tá ri ne gyed év re vo nat ko zó an el éri
vagy meg ha lad ja a 200 eu ró nak meg fe le lõ pénz össze get, a 
bel föl dön nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té rít te té se
irán ti ké rel mét a nap tá ri éven be lül is be nyújt hat ja az ál -
lam i adó ha tó ság ille té kes szer vé nek. Ilyen eset ben a ké rel -
met az adott nap tá ri ne gyed év re vo nat ko zó an úgy le het be -
nyúj ta ni, hogy a ké re lem nek leg ké sõbb az adott nap tá ri ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig az ál lam i adó ha tó -
ság ille té kes szer vé hez be kell ér kez nie. A ha tár idõ el mu -
lasz tá sa ese té ben iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá nak nincs
he lye.

250.  § Az ál lam i adó ha tó ság ille té kes szer ve az
adó-vissza té rít te té se irán ti ké re lem ben elõ ter jesz tett
igény rõl elsõ fo kon leg ké sõbb a ké re lem be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 6 hó na pon be lül dönt.

251.  § Az adó-vissza té rít te té si jog gya kor lá sá hoz fû zõ -
dõ, a bel föl dön nem le te le pe dett adó alanyt ter he lõ iga zo lá -
si kö te le zett sé get, az adó-vissza té rít te té se irán ti ké re lem
kö te le zõ adat tar tal mát, valamint az adó-vissza té rít te té sé -
vel kap cso la tos egyéb, e fe je zet ben nem sza bá lyo zott el já -
rá si ren del ke zé se ket kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

XIX. Fejezet

ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS

SZABÁLYOK

252.  § (1) A 47.  §-ban em lí tett eset ben az a szol gál ta tást
nyúj tó adó alany, aki (amely) az ott meg ha tá ro zot ta kon kí -
vül a Kö zös ség te rü le tén nem tel je sít más olyan ter mék ér -
té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást, ter mék Kö zös sé gen be lü li
be szer zé sét, amely után a Kö zös ség bár mely tag ál la má nak 
joga sze rint adót kell fi zet nie, a szol gál ta tás nyúj tás Kö zös -
ség te rü le tén tör té nõ meg kez dé sét meg elõ zõ en ké rel mez -
he ti, hogy õt az ál lam i adó ha tó ság ilyen mi nõ sé gé ben nyil -
ván tar tás ba vegy e.

(2) Az ál lam i adó ha tó ság a ké rel met ki zá ró lag ab ban az
eset ben uta sít hat ja el, ha az adó alanyt a Kö zös ség va la -
mely más tag ál la má ban már ilyen mi nõ sé gé ben nyil ván -
tar tás ba vet ték, vagy erre irá nyuló ké rel mét a Kö zös ség
va la mely más tag ál la má ban már be nyúj tot ta és annak el bí -
rá lá sa jog erõ sen még nem zá rult le.

(3) Ab ban az eset ben, ha az adó alanyt az ál lam i adó ha -
tó ság ilyen mi nõ sé gé ben bel föl dön nyil ván tar tás ba vet te,
az adó alany szol gál ta tás nyúj tá sá ra a tör vény ren del ke zé -
se it az e fe je zet ben, valamint az Art.-ben meg ha tá ro zott el -
té ré sek kel kell al kal maz ni.

253.  § Az adó alany a bel föl di nyil ván tar tás ba vé te lé nek
idõ sza ká ban ke let ke zett elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo -
ná sá ra nem jo go sult, meg il le ti azon ban annak a XVIII. fe -
je zet ren del ke zé sei sze rin ti vissza té rít te té se.

HARMADIK RÉSZ

VEGYES, ÉRTELMEZÕ ÉS ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK

XX. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Gazdasági célú letelepedés

254.  § (1) Az adó alany ott te le pe dik le gaz da sá gi cél lal,
ahol gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye vagy ál lan dó
te lep he lye van.

(2) Ab ban az eset ben, ha e tör vény a gaz da sá gi célú le te -
le pe dés he lyé hez jog ha tást fûz, és az adó alany nak az
(1) be kez dés ben em lí tett szék he lye mel lett egy vagy több
ál lan dó te lep he lye is van, a jog ha tást a szék hely nek vagy
annak az ál lan dó te lep hely nek kell be tud ni, amely az adott
ügy let tel je sí té sé vel a leg köz vet le neb bül érin tett.
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(3) A (2) be kez dést kell meg fele lõen al kal maz ni az adó -
alany la kó he lyé re vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lyé re ab -
ban az eset ben, ha nincs gaz da sá gi célú le te le pe dé si he lye.

Szokásos piaci ár

255.  § (1) Szo ká sos pi a ci ár az a tel jes pénz összeg, ame -
lyet tisz tes sé ges ver seny fel té te lek mel lett az adott ter mék -
ér té ke sí tés sel vagy szol gál ta tás nyúj tás sal össze ha son lít -
ha tó kö rül mé nyek kö zött a tel je sí tés he lye sze rin ti ál lam -
ban és a tel je sí tés idõ pont já ban a be szer zõ nek vagy az
igény be ve võ nek fi zet nie kel le ne egy tõle füg get len ér té ke -
sí tõ nek vagy nyúj tó nak.

(2) Össze ha son lít ha tó kö rül mé nyek hi á nyá ban – az
(1) be kez dés tõl el té rõ en – a szo ká sos pi a ci ár:

a) ter mék ér té ke sí té se ese té ben nem le het ala cso nyabb
a ter mék vagy az ah hoz ha son ló ter mék be szer zé si árá nál,
ilyen ár hi á nyá ban pe dig a tel je sí tés idõ pont já ban meg ál la -
pí tott elõ ál lí tá si ér té ké nél;

b) szol gál ta tás nyúj tá sa ese té ben nem le het ala cso -
nyabb an nál a pénz ben ki fe je zett összeg nél, amely a nyúj -
tó nál a tel je sí tés ér de ké ben ki adás ként fel me rül.

Átváltási árfolyam

256.  § (1) Ahol e tör vény eu ró ban meg ha tá ro zott pénz -
össze get em lít, ott az annak meg fe le lõ fo rint összeg meg ál -
la pí tá sá hoz a Ma gyar Köz tár sa ság Euró pai Uni ó hoz tör té -
nõ csat la ko zá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ dést ki hir de tõ
tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján ér vé nyes, az MNB
 által köz zé tett hi va ta los fo rint/euró de vi za ár fo lya mot
(252,19 fo rint/euró) kell al kal maz ni az zal, hogy az át vál tás 
ered mé nye ként ka pott pénz össze get – a ma te ma ti kai ke re -
kí té si sza bá lyok al kal ma zá sá val – 100 000 fo rint ra, ille tõ -
leg ha az át vál tás ered mé nye ként ka pott összeg nem ha lad -
ja meg a 100 000 fo rin tot, 1000 fo rint ra kell ke re kí te ni.

(2) Az (1) be kez dés egyéb ren del ke zé se i nek sé rel me
nél kül a 99.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett eset -
ben a tárgy nap tá ri év egé szé re al kal ma zan dó fo rint összeg
meg ál la pí tá sá hoz a tárgy nap tá ri évet meg elõ zõ év ok tó ber 
hó nap já nak elsõ mun ka nap ján ér vé nyes ár fo lya mot kell
al kal maz ni.

Egyes adókötelezettségek alóli mentesülés

257.  § (1) Az adót ön adó zás sal meg ál la pí tó, a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott adó fi ze tés re kö te le zett, aki nek
(amely nek) az adott adó meg ál la pí tá si idõ szak ban nincs
olyan ön adó zás sal meg ál la pí tan dó fi ze ten dõ adó ja, amely -
rõl el len ke zõ eset ben az ál lam i adó ha tó ság nak be val lást
kell ten nie, és adó le vo nás ra nem jo go sult vagy adó le vo -
nás ra jo go sult ugyan, de ugyan ezen adó meg ál la pí tá si idõ -

szak ban adó le vo ná si jo got nem gya ko rol, men te sül az
adott adó meg ál la pí tá si idõ szak ra vo nat ko zó an az Art. sze -
rin ti be val lás té te li kö te le zett ség alól.

(2) A be val lás té te li kö te le zett ség alól a kö vet ke zõk
men te sül nek:

a) az az adó alany, aki (amely) ki zá ró lag a 85.  § (1) be -
kez dé se, 86.  § (1) be kez dé se vagy 87.  §-a sze rint adó men -
tes ter mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást vé gez;

b) az az adó alany, aki (amely) ilyen mi nõ sé gé ben
ba) ala nyi adó men tes ség ben ré sze sül;
bb) me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó ként jár el.

XXI. Fejezet

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

258.  § (1) A Kö zös ség tag ál la ma i ban az e tör vény ben
hasz nált „adó” ki fe je zés je len té sét a 9. szá mú mel lék let
 tartalmazza.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban az „adó” ki fe je zés har ma -
dik ál lam ese té ben olyan adót vagy adó jel le gû be fi ze tést
je len t, amely lé nye ges sza bá lyo zá si tar tal má ban alapve -
tõen a kö vet ke zõ el vek ér vé nye sü lé sé nek tesz együt te sen
ele get

a) tí pu sa sze rint: köz ve tett;
b) a költ ség ve té si be vé tel va lós re a li zá lá si he lye sze -

rint: vég sõ fo gyasz tást ter he lõ;
c) a ter mé kek, szol gál ta tá sok for gal má hoz való fi ze té si 

kö te le zett ség kap cso ló dá sa sze rint: min den for gal mi sza -
kasz ra ki ter je dõ;

d) be sze dé sé nek mód ja sze rint: adó hal mo zó dást ki -
küszöbölõ.

(3) E tör vény al kal ma zá sá ban az „adó szám” ki fe je zés
a) a Ma gyar Köz tár sa ság ese té ben a bel föl dön adó fi ze -

tés re kö te le zett ként nyil ván tar tás ba vett egye di azo no sí tá -
sá ra szol gá ló, az Art.-ben meg ha tá ro zott adó szá mot
( közösségi adó szá mot), cso port azo no sí tó szá mot je len ti;

b) a Kö zös ség más tag ál la mai ese té ben a tag ál lam ban
az (1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott adó fi ze té sé re kö te -
le zett ként ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vett egye di azo no sí tá -
sá ra szol gá ló olyan be tû bõl és/vagy szám ból álló je let je -
len ti, amely a tag ál lam joga sze rint tar tal má ban meg fe lel a
Héa-irány elv 215. cik ké nek;

c) har ma dik ál lam ese té ben az adott ál lam ban a (2) be -
kez dés nek meg fe le lõ adó fi ze té sé re kö te le zett ként ha tó sá -
gi nyil ván tar tás ba vett egye di azo no sí tá sá ra szol gá ló je let
je len ti.

(4) E tör vény al kal ma zá sá ban a „jö ve dé ki ter mék” és a
„jö ve dé ki adó” ki fe je zés

a) a Ma gyar Köz tár sa ság ese té ben a Jöt. ha tá lya alá tar -
to zó ter mé ket és a Jöt. alap ján fi ze tett vagy fi ze ten dõ adót
je len ti;

b) a Kö zös ség más tag ál la mai ese té ben azt a ter mé ket
és azt az adót je len ti, amely ter mék re és adó ra a tag ál lam -
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nak az a joga vo nat ko zik, amely tar tal má ban meg fe lel a
Jö ve dé ki adó-irány elv ren del ke zé se i nek, fi gye lem mel az
ener gia ter mé kek és a vil la mos ener gia kö zös sé gi adóz ta tá -
si ke re té nek át szer ve zé sé rõl  szóló 2003/96/EK ta ná csi
irány elv 3. cik ké re is, ki vé ve a föld gáz csõ ve ze ték-há ló za -
ton ke resz tül szál lí tott gázt és a vil la mos ener gi át,
valamint az e ter mé kek után – az elõ zõek sze rint meg ha tá -
ro zott – fi ze tett vagy fi ze ten dõ adót.

259.  § E tör vény al kal ma zá sá ban

1. adó biz to sí ték: az adó meg fi ze té sé nek biz to sí tá sá ra
szol gá ló összeg, ame lyet a Vám tv.-nek a vám biz to sí ték
nyúj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val nyúj ta nak, és amely össze gé ben

a) a 95.  § sze rin ti adó men tes ség ese té ben meg fe lel a
ter mék vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá tá sá ra irá nyuló
el já rás ban meg ál la pí tott adó nak;

b) az adó rak tá ro zá si el já rás so rán ki rak tá ro zan dó/ki -
rak tá ro zott ter mék ese té ben meg fe lel a ter mék szo ká sos
pi a ci árá nak figye lembe véte lével meg ál la pí tott fi ze ten dõ
adó nak;

2. ál lan dó te lep hely: a szék he lyen kí vül a gaz da sá gi te -
vé keny ség hely hez kö tött foly ta tá sá ra hu za mo sabb idõ tar -
tam ra lé te sí tett vagy arra szánt föld raj zi lag kö rül ha tá rolt
hely, ame lyen a gaz da sá gi te vé keny ség – a szék hely hez
ké pest – ön ál ló foly ta tá sá hoz szük sé ges egyéb fel té te lek is 
tény le ge sen ren del ke zés re áll nak, ide ért ve a ke res ke del mi
kép vi se le tet is ab ban az eset ben, ha a 46.  § (2) és (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok igény be vé te lé ben a
ke res ke del mi kép vi se let a leg köz vet le neb bül érin tett;

3. áru min ta: a kép vi selt ter mék nek ki sebb és jel lem zõ
rész e vagy mennyi sé ge, ame lyet ki zá ró lag a kép vi selt ter -
mék be mu ta tá sá nak cél já ra ad nak, és amely fi zi kai ál la po -
tá nál, va gyo ni ér té ké nél fog va más cél el éré sé re nem is al -
kal mas;

4. bér be adás, -vé tel: a bér le ti szer zõ dé sen ala pu ló jog -
vi szony mel lett min den olyan egyéb jog vi szony is, amely -
nek tar ta ma alatt a jo go sult az ellen ér ték egé szét vagy túl -
nyo mó ré szét a ter mék idõ le ges hasz ná la tá ért té rí ti vagy
té rí te ni kö te les a kö te le zett nek;

5. elekt ro ni kus úton ki bo csá tott szám la: a ter mék be -
szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je ré szé re az ada tok
vagy – di gi tá lis tö mö rí tés fel hasz ná lá sá val – adat ál lo má -
nyok elekt ro ni kus úton tör té nõ to váb bí tá sa, sze mé lyes
ren del ke zés re bo csá tá sa te le fon ve ze té kes, rá di ós, op ti kai
vagy egyéb elekt ro mág ne ses rend sze ren ke resz tül, elekt -
ro ni kus adat fel dol go zás cél já ra;

6. ellen ér ték: bár mi lyen va gyo ni elõny, ide ért ve a meg -
lé võ kö ve te lés mér sék lé sé re el is mert va gyo ni ér té ket is, de 
ide nem ért ve a kár té rí tést;

7. épí té si te lek: az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé -
del mé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott épí té si te lek és
épí té si te rü let, amely egy út tal nem mi nõ sül be épí tett in gat -
lan nak;

8. kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz: a hi tel in té ze -
tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz;

9. kis ér ték: a jut ta tott va gyo ni elõny ér té ke nem ha lad -
ja meg az 5000 fo rint nak meg fe le lõ pénz össze get, ame lyet
a ter mék át en ge dés ko ri – adót is tar tal ma zó – szo ká sos
 piaci árá nak ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni;

10. kül föl di utas: az a ter mé sze tes sze mély, aki Kö zös -
ség egyet len tag ál la má nak sem ál lam pol gá ra, és nem jo go -
sult a Kö zös ség egyet len tag ál la má ban sem ál lan dó tar tóz -
ko dás ra, to váb bá az, aki a Kö zös ség va la mely tag ál la má -
nak ál lam pol gá ra ugyan, de la kó he lye a Kö zös ség te rü le -
tén kí vül van;

11. la kó hely: tar tós ott la kás ra szol gá ló hely, amellyel a
ter mé sze tes sze mély sze mé lyes és gaz da sá gi kap cso la tai a
leg szo ro sab bak (lét ér de kek köz pont ja);

12. la kó in gat lan: la kás cél já ra lé te sí tett és az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban la kó ház vagy la kás meg ne ve zés sel
nyil ván tar tott vagy ilyen ként fel tün te tés re váró in gat lan.
Nem mi nõ sül la kó in gat lan nak a la kás ren del te tés sze rû
hasz ná la tá hoz nem szük sé ges he lyi ség még ak kor sem, ha
az a la kó épü let tel egy be épült, így kü lö nö sen: a ga rázs, a
mû hely, az üz let, a gaz da sá gi épü let;

13. nem füg get len fe lek: olyan, jo gi lag egyéb ként egy -
más tól füg get len fe lek, akik (ame lyek)

a) egy más vi szony la tá ban kap csolt vál lal ko zá sok;
b) kö zött név re  szóló tu laj do no si (tag sá gi) jog vi szony

áll fenn;
c) kö zött az egyik fél a má sik fél nek ve ze tõ tisztség -

viselõje vagy fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja;
d) kö zött a 6.  § (5) be kez dé se sze rin ti vi szony áll fenn;
e) egy más kö ze li hoz zá tar to zói, vagy az a)–d) al pon -

tok ban meg ha tá ro zot tak kö ze li hoz zá tar to zó ja;
14. pénz: a név ér té ken el fo ga dott pénz;
15. pénz he lyet te sí tõ esz köz: utal vány, egyéb fi ze té si

meg bí zás vagy ígér vény – ide nem ért ve a pénz t és a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt –, ha az zal a kö te le zett
pénz tar to zást té rít meg, fel té ve, hogy annak jo go sult ál ta li
el fo ga dá sá val a jo go sult ere de ti pénz kö ve te lé se a kö te le -
zet tel szem ben meg szû nik;

16. pénz ügyi esz köz: a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és
az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, valamint az ál ta luk vé gez he -
tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló tör vény ben meg ha tá -
ro zott pénz ügyi esz köz, ki vé ve azt a pénz ügyi esz közt,
amely nek meg szer zé se egy út tal az ab ban meg je lölt ter mék 
tu laj don jo gá nak meg szer zé sét is je len ti;

17. rá di ós és te le ví zi ós mû sor szol gál ta tá sok: a nyil vá -
nos ság szá má ra vé tel re szánt, meg szer kesz tett rá dió-, ille -
tõ leg te le ví zió-mû sor nak a mû sor szol gál ta tó ál ta li elõ ál lí -
tá sa, elekt ro ni kus je lek for má já ban való meg je le ní té se és a 
fel hasz ná ló ve võ ké szü lé ké hez tör té nõ to váb bí tá sa vagy
to vább jut ta tá sa;

18. so ro zat jel leg: ha 2 nap tá ri éven be lül ne gye dik
vagy to váb bi épí té si tel ket (te lek részt) és/vagy be épí tés
alatt álló, ille tõ leg be épí tett új in gat lant ér té ke sí te nek,
valamint a rá kö vet ke zõ 3 nap tá ri éven be lül to váb bi épí té -
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si tel ket (te lek részt) és/vagy be épí tés alatt álló, ille tõ leg
be épí tett új in gat lant ér té ke sí te nek az zal, hogy ha olyan
épí té si tel ket (te lek részt) és/vagy be épí tés alatt álló, ille tõ -
leg be épí tett új in gat lant ér té ke sí te nek,

a) amely tu laj don ki sa já tí tá sá nak tár gyát ké pe zi, vagy
b) amely nek szer zé se az ér té ke sí tõ nél – az il le té kek rõl

 szóló tör vény alap ján – örök lé si il le té k tár gyát ké pez te,
az az elõ zõek ben em lí tett da rab szám ba be le szá mít ugyan,
de ön ma gá ban nem mi nõ sül so ro zat jel le gû nek;

19. szék hely: a gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá nak az
a he lye, ahol a köz pon ti ügy ve ze tés he lye van;

20. szo ká sos tar tóz ko dá si hely: adott nap tá ri év ben az
adott ál lam te rü le tén a ter mé sze tes sze mély tar tóz ko dá sá -
nak idõ tar ta ma összes sé gé ben – a ki- és be uta zás nap ját is
egész nap tá ri nap nak szá mít va – el éri, vagy meg ha lad ja a
183 na pot;

21. tár gyi esz köz: az in gat lan, valamint az olyan ingó
ter mék, amely vál lal ko zá son be lü li ren del te tés sze rû hasz -
ná la tot fel té te lez ve, leg alább 1 évet meg ha la dó idõ tar tam -
ban szol gál ja a gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sát;

22. to vább ér té ke sí té si cél: a más tól szer zett ter mék sa -
ját hasz ná lat vagy egyéb mó don tör té nõ hasz no sí tás nél kü -
li ér té ke sí té se, amely ér té ke sí tés ko ri hasz ná la ti ér té ké ben
leg fel jebb csak a ke res ke de lem ben szo ká sos ér ték vál to zás
 miatt tér el a szer zés ko ri hasz ná la ti ér té ké tõl;

23. te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok: jel, írás, kép,
hang vagy bár mely ter mé sze tû egyéb ér tel mez he tõ in for -
má ció to váb bí tá sa, ki bo csá tá sa és vé te le rá di ós, op ti kai
vagy egyéb elekt ro mág ne ses rend sze ren ke resz tül, ide ért -
ve az ezek to váb bí tá sá ra, ki bo csá tá sá ra és vé te lé re szol gá -
ló rend sze rek hasz ná la tá ra vo nat ko zó jo gok idõ le ges vagy
vég le ges át en ge dé sét, valamint a glo bá lis in for má ci ós há -
ló za tok hoz való hoz zá fé rés biz to sí tá sát is;

24. ter mék fu va ro zá sa: az is, ha az ér té ke sí tett ter mék
köz le ke dé si esz köz, és annak fu va ro zá sa oly mó don tör té -
nik, hogy a fu va ro zás meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek
he lye kö zöt ti tá vol sá got a köz le ke dés ben maga az ér té ke -
sí tett köz le ke dé si esz köz te szi meg;

25. új köz le ke dé si esz köz:
a) szá raz föl di köz le ke dé si esz köz ese té ben azt a gép -

jár mû vet je len ti, amely nek be épí tett erõ gé pé nek hen ger ûr -
tar tal ma meg ha lad ja a 48 cm3-t, vagy tel je sít mé nye meg -
ha lad ja a 7,2 ki lo wat tot, fel té ve, hogy az ér té ke sí tés tel je -
sí té se kor az elsõ for ga lom ba he lye zés tõl szá mít va leg fel -
jebb 6 hó nap telt el, vagy az ál ta la meg tett tá vol ság ból leg -
fel jebb 6000 ki lo mé tert tett meg;

b) ví zi köz le ke dé si esz köz ese té ben azt a jár mû vet je -
len ti, amely nek hosszú sá ga meg ha lad ja a 7,5 mé tert – ki -
vé ve: a nyílt ten ge ri for ga lom ban hasz nált olyan jár mû vet,
ame lyet ke res ke del mi sze mély szál lí tás ra, egyéb ke res ke -
del mi, ipar i és ha lá sza ti te vé keny ség re, valamint ten ge ri
men tés re vagy se gít ség nyúj tás ra hasz nál nak, to váb bá a
part men ti ha lá sza ti te vé keny ség re hasz nált jár mû vet is –,
fel té ve, hogy az ér té ke sí tés tel je sí té se kor az elsõ for ga lom -
ba he lye zés tõl szá mít va leg fel jebb 3 hó nap telt el, vagy az
ál ta la ha jó zott órák ból leg fel jebb 100 órát ha jó zott;

c) lé gi köz le ke dé si esz köz ese té ben azt a jár mû vet je -
len ti, amely nek tel jes fel szál lá si tö me ge meg ha lad ja az
1550 ki lo gram mot – ki vé ve: azt a jár mû vet, ame lyet ki zá -
ró lag vagy túl nyo mó rész ben nem zet kö zi lé gi ke res ke del -
mi for ga lom ban részt vevõ vál lal ko zás hasz nál – fel té ve,
hogy az ér té ke sí tés tel je sí té se kor az elsõ for ga lom ba he -
lye zés tõl szá mít va leg fel jebb 3 hó nap telt el, vagy az ál ta la
re pült órák ból leg fel jebb 40 órát re pült;

26. ve või kész let:
a) bel föl dön a ter mék le en dõ be szer zõ jé nek sa ját rak tá -

rá ba vagy ál ta la bé relt rak tár ba kész le te zés re fi zi ka i lag be -
tá rolt olyan ter mé ket je len ti, amely a tá ro lás tar ta ma alatt a
ter mék le en dõ ér té ke sí tõ jé nek tu laj do no si ren del ke zé se
alatt áll, anél kül, hogy ez idõ alatt a ter mék hasz ná la tá ra,
egyéb mó don tör té nõ hasz no sí tá sá ra – ide nem ért ve a ki -
pró bá lást és a pró ba gyár tást – bár ki jo go sult len ne, to váb -
bá a ter mék ér té ke sí tés tel je sí té sé vel egy út tal, ame lyet a
ter mék le en dõ be szer zõ je kez de mé nyez, a ter mék fi zi kai
ki tá ro lá sa is meg tör té nik;

b) a Kö zös ség más tag ál la má ban azt a jog in téz ményt
je len ti, amely a tag ál lam joga sze rint a bel föld rõl to váb bí -
tott ter mék hez a lé nye ges sza bá lyo zá si tar tal mat il le tõ en
ugyan olyan vagy ah hoz ha son ló jog ha tá so kat fûz, mint
ame lye ket e tör vény az a) al pont sze rin ti eset re ren del.

XXII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazás

260.  § (1) Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter fel ha tal -
ma zást kap arra, hogy ren de let ben ál la pít sa meg

a) egyes szol gál ta tás nyúj tá sok tel je sí té si he lyét a
49.  §-ban fog lalt ese tek ben az ott meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint;

b) az adó-vissza té rít te té si jog gya kor lá sá hoz fû zõ dõ, a
köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó sze mélyt, szer ve ze tet
[100.  § (2) be kez dé se] és a bel föl dön nem le te le pe dett adó -
alanyt [251.  §] ter he lõ iga zo lá si kö te le zett sé ge ket, az
adó-vissza té rít te té si ké rel mek kö te le zõ adat tar tal mát,
valamint az utó la gos adó-vissza té rít te tés el já rá si szabá -
lyait;

c) a szám la és a nyug ta ki ál lí tá sá nak mód já ra, ide ért ve
a nyug ta ki bo csá tá si kö te le zett ség kö te le zõ gépi ki ál lí tás -
sal tör té nõ meg ál la pí tá sát is, valamint a szám la és a nyug ta 
adó igaz ga tá si azo no sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat.

(2) Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter fel ha tal ma zást
kap arra, hogy – a kül po li ti ká ért és a hon véd ele mért fe le lõs 
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben ál la pít sa meg a
107.  § sze rin ti adó men tes ség hez, ille tõ leg adó-vissza té rít -
te té si jog gya kor lá sá hoz fû zõ dõ iga zo lá si kö te le zett sé get,
az adó-vissza té rít te té si ké re lem kö te le zõ adat tar tal mát,
valamint az utó la gos adó-vissza té rít te tés el já rá si szabá -
lyait.
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(3) Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter fel ha tal ma zást
kap arra, hogy – az in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – ren de let ben ál la pít sa meg az elekt ro ni kus
úton ki bo csá tott szám la és az ab ban fog lalt adat tar ta lom
sér tet len sé ge és ere de ti sé gé nek hi te les sé ge biz to sí tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

Hatályba léptetõ rendelkezések

261.  § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott el té rés sel – 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba,
ren del ke zé se it – a (4)–(8) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott
el té ré sek kel és a 269.  §-ban fog lal tak figye lembe véte -
lével – et tõl az idõ pont tól kez dõ dõ en kell al kal maz ni.

(2) A 8.  §, valamint az Art. – e tör vénnyel meg ál la pí -
tott – 22/A.  §-a és 33.  §-ának (9) be kez dé se, to váb bá az
Art. – e tör vénnyel mó do sí tott – 178.  §-ának 1. pont ja
e tör vény ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal, hogy a
cso por tos adó a la nyi sá got en ge dé lye zõ, 2008. ja nu ár 1.
nap ját meg elõ zõ en jog erõ re emel ke dett ha tá ro za tok ese té -
ben a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé hez fû zõ dõ jog kö vet -
kez mé nye ket 2008. ja nu ár 1. nap já tól kell al kal maz ni.

(3) A 20.  § (5) be kez dé sé ben, a 30.  § (4) be kez dé sé ben,
a 80.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, a 88.  § (1) be kez dé -
sé ben, a 218.  § (1) be kez dé sé ben, a 220.  § (1) be kez dé sé -
ben, a 224.  § (1) be kez dé sé ben, a 237.  § (1) be kez dé sé ben
és a 239.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vá lasz tá si jog
gya kor lá sá ra vo nat ko zó elõ ze tes be je len té si kö te le zett ség -
gel össze füg gõ ren del ke zé sek e tör vény ki hir de té sé nek
nap ján lép nek ha tály ba az zal, hogy azo kat et tõl az idõ -
pont tól kez dõ dõ en le het az ál lam i adó ha tó ság felé tel je sí -
te ni úgy, hogy az azok hoz fû zõ dõ jog kö vet kez mé nye ket
2008. ja nu ár 1. nap já tól kell al kal maz ni, fel té ve, hogy
e tör vény ren del ke zé se i bõl más nem kö vet ke zik.

(4) Ha a tu laj don ki sa já tí tá sa egy út tal ter mék ér té ke sí té -
sét is ered mé nye zi, e tör vény ren del ke zé se it azok ban az
ese tek ben kell al kal maz ni elõ ször, ame lyek ben a tu laj don
ki sa já tí tá sá ra irá nyuló el já rás 2008. ja nu ár 1. nap ján vagy
azt köve tõen in dul.

(5) Adó vissza igény lé si, ille tõ leg -vissza té rít te té si
ügyek ben a 99., 100., 107. és 108.  §-okat, valamint a
XVIII. fe je zet ren del ke zé se it azok ban az ese tek ben kell al -
kal maz ni elõ ször, ame lyek ben az adó vissza igény lé si, ille -
tõ leg -vissza té rít te té si jog 2008. ja nu ár 1. nap ján vagy azt
köve tõen ke let ke zik.

(6) Azok ban az ese tek ben, ame lyek ben az adó alany a
2007. évet érin tõ en a rá vo nat ko zó utol só be val lá si idõ -
szak ban az Áfa tv. [262.  §] ren del ke zé sei sze rint ne ga tív
elõ je lû el szá mo lan dó adót ál la pít meg, és e tör vény ha tály -
ba lé pé sét köve tõen annak vissza igény lé sét ké rel me zi az
ál lam i adó ha tó ság tól, adó-vissza igény lé si ké rel mé nek be -
nyúj tá sá ra és annak el bí rá lá sá ra – az adó alany elõ ze tes be -
je len té se alap ján – a 186.  §-t kell al kal maz ni.

(7) A 259.  § 18. pont já ban em lí tett 2 nap tá ri év elsõ éve
a 2008. év.

(8) A 156. és 157.  §-t elõ ször 2008. jú li us 1. nap já tól
kez dõ dõ en kell al kal maz ni az zal, hogy a 156.  § (3) be kez -
dé sé ben em lí tett ké rel met leg ké sõbb 2008. már ci us 31.
nap já ig kell a vám ha tó ság hoz be nyúj ta ni.

Hatályát vesztõ rendelkezések

262.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:
a) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. 

tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.),
b) az Áfa tv. mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi LXX. tör -

vény,
c) a Ma gyar Köz tár sa ság 1994. évi pót költ ség ve té sé rõl

 szóló 1994. évi LXV. tör vény 39.  §-ának (5) be kez dé se és
40.  §-a,

d) a me zõ gaz da sá gi ter me lõk adó zá si fel té te le it meg -
ha tá ro zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
XVII. tör vény 7.  §-ának (15) be kez dé se,

e) az Áfa tv. mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXIV. tör -
vény,

f) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze -
té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi XCIX. tör vény 200. §-a,

g) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze -
té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXIII. tör vény 270.  §-a,

h) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be -
fizetésekrõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi 
XLII. tör vény 305.  §-a,

i) az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi 
XVIII. tör vény 12.  §-ának (2) be kez dé sé bõl „e tör vénnyel
meg ál la pí tott 305.  §-ának (12) be kez dé sét, valamint” szö -
veg rész és 13.  § (2) be kez dé se,

j) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be -
fizetésekrõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi 
XCI. tör vény 211–213.  §-ai,

k) az Áfa tv. mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi IX. tör vény
67–71.  §-ai,

l) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be -
fizetésekrõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi 
CI. tör vény 303. és 304.  §-a,

m) az adók ról és já ru lé kok ról  szóló tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2005. évi XXVI. tör vény 57–59.  §-ai és
62.  §-a,

n) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXII. tör vény 45.  §-a,

o) az Áfa tv. mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCVII. tör -
vény,

p) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be -
fizetésekrõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
CXIX. tör vény 182.  §-a,

q) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 228–230.  §-ai,
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r) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi CXXXI. tör vény 132.  §-a, 196–199.  §-ai és 
217.  §-a,

s) az Áfa tv. mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi LXII. tör -
vény
ha tá lyu kat vesz tik az zal, hogy ren del ke zé se it – a (4) és
(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel és a
269.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével – azok ban az
ese tek ben még al kal maz ni kell, ame lyek ben az Áfa tv. sze -
rin ti adó fi ze té si kö te le zett ség, ille tõ leg adó le vo ná si jo go -
sult ság 2007. de cem ber 31. nap já ig be zá ró lag ke let ke zett.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg to váb bá:
a) a kis ke res ke del mi, a ven dég lá tó-ipa ri és fo gyasz tá si

szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõ ál lam i vál la la tok va gyo -
ná nak pri va ti zá lá sá ról (ér té ke sí té sé rõl, hasz no sí tá sá ról)
 szóló 1990. évi LXXIV. tör vény 15.  §-ának (4) be kez dé se,

b) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény 56.  §-ának
(4) be kez dé sé bõl az „– és ál ta lá nos for gal mi adó” szö veg -
rész,

c) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 56.  §-ának (4) be kez dé se,

d) a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 30.  §-ának (2) be kez dé -
sé bõl az „– és ál ta lá nos for gal mi adó” szö veg rész,

e) az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény 9.  §-ának
(1) be kez dé sé bõl a „ , valamint az ál ta lá nos for gal mi adó”
szö veg rész,

f) a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak 1999. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 1998. évi XCI. tör vény 14.  §-ának
(2) be kez dé sé bõl az „ál ta lá nos for gal mi adó- és” szö veg -
rész,

g) a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé nek
har ma dik mon da tá ból „az ál ta lá nos for gal mi adó és” szö -
veg rész, valamint (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ból
„az ál ta lá nos for gal mi adó és” szö veg rész
ha tá lyu kat vesz tik az zal, hogy ren del ke zé se it – a
269.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével – azok ban az
ese tek ben még al kal maz ni kell, ame lyek ben az Áfa tv. sze -
rin ti adó fi ze té si kö te le zett ség, ille tõ leg adó le vo ná si jo go -
sult ság 2007. de cem ber 31. nap já ig be zá ró lag ke let ke zett.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg to váb bá:
a) az Art. 20/B.  §-a, 22.  § (1) be kez dé sé nek f) és

g) pont ja, 79.  §-ának (2) be kez dé se, 178.  §-ának 32. pont -
ja, valamint az 1. szá mú mel lék let I/B/3. pont já nak ah) al -
pont ja,

b) az Art. 22.  § (7) be kez dé sé ben az „ , illetve ha az im -
port adó jo gi meg bí zott e mi nõ ség e be je len té se kor kö zös -
sé gi adó szám mal nem ren del ke zik, a be je lent ke zés alap ján 
az im port adó jo gi meg bí zott ré szé re” szö veg rész, a 31.  §
(1) be kez dé sé ben az „ide ért ve az im port adó jo gi meg bí -
zott nak az im por tá ló he lyett, de sa ját ne vé ben tel je sí tett
adó kö te le zett sé gét, de” szö veg rész, az 1. szá mú mel lék let

I/B/3. pont ja d) al pont já ban az „– ide ért ve azt az ese tet is,
ami kor az im port adó jo gi meg bí zott az im por tá ló he lyett,
de a sa ját ne vé ben tesz be val lást az im por tá ló ál tal tel je sí -
tett ter mék ér té ke sí tés rõl –” szö veg rész,

c) az Eva. 2.  § (5) be kez dé sé nek d) pont ja, 5.  § (2) be -
kez dé sé nek b) pont ja, 14.  §-a, 15.  §-ának a címe, valamint
a 15.  §-a,

d) az Eva. Mel lék le te I/1. pont já nak elsõ mon da tá ban a
„ , és ame lyen min den, az adó kö te le zett ség tel je sí té se
szem pont já ból szük sé ges adat ma gyar nyel ven is fel van
tün tet ve” szö veg rész,

e) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
85.  §-ának (12) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

(4) Az Áfa tv. 7.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ját és 9.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont ját e tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen is al kal maz ni kell ab ban az eset ben, ha a ter mék -
nek más tu laj do ná ba tör té nõ ellen ér ték nél kü li át adá sa,
ille tõ leg ha a szol gál ta tás nak ellen ér ték nél kül tör té nõ
nyúj tá sa ér de ké ben iga zol tan szük sé ges ter mék be szer zé -
se, szol gál ta tás igény be vé te le e tör vény ki hir de té se nap ját
meg elõ zõ en tör tént.

(5) Az Áfa tv. 46.  §-ának (3)–(6) be kez dé sei alap ján a
tárgy év jú li us 1. nap já tól a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30. nap já ig ter je dõ idõ szak ra ki adott en ge dély az en ge dé -
lyest e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já tól a 2008. jú ni us
30. nap já ig ter je dõ idõ szak ra to vább ra is jo go sít ja – az
Áfa tv.-ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel és mó don – a ter -
mék im port ja után fi ze ten dõ adó ön adó zás sal tör té nõ ren -
de zé sé re.

Módosuló jogszabályok

263.  § (1) Az Art. 22.  § (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat meg vál toz ta tá -
sát – az e) pont ki vé te lé vel – a vál toz ta tást meg elõ zõ adó év 
utol só nap já ig kell be je len te ni. Ha az adó zó az ala nyi adó -
men tes ség re jo go sí tó ér ték ha tárt az adó év köz ben lép te
túl, a be je len tést a 23.  § (3) be kez dés sze rint kell meg -
tenni.”

(2) Az Art. 22.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „tár gyi
adó men tes ér té ke sí tést” szö veg rész he lyé be a „köz ér de kû
vagy egyéb spe ci á lis jel le gé re te kin tet tel adó men tes te vé -
keny sé get”, az Art. 22.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „tár -
gyi adó men tes ség he lyett az adó kö te le zett ség tel je sí té sét”
szö veg rész he lyett a „egyéb spe ci á lis jel le gé re te kin tet tel
adó men tes te vé keny ség ese tén az adó kö te les sé té telt” szö -
veg rész, a 22.  § (1) be kez dés e) pont já ban és 22.  § (5) be -
kez dé sé ben „az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény
15.  § (5) be kez dé se és 15/A.  §-a” szö veg rész he lyé be „az
ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 37.  §, 40–41.  §-ai
és 43–46.  §-ai” szö veg rész; az Art. 22.  § (12) be kez dé sé -
ben „az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 14/A.  §
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(4) be kez dé se” szö veg rész he lyé be „az ál ta lá nos for gal mi
adó ról  szóló tör vény 30.  § (4) be kez dé se” szö veg rész; az
Art. 22.  § (13) be kez dé sé ben „az ál ta lá nos for gal mi adó ról
 szóló tör vény 14/A.  §-a” szö veg rész he lyé be „az ál ta lá nos
for gal mi adó ról  szóló tör vény 29–30.  §-ai” szö veg rész, az
Art. 79.  § (1) be kez dés g) pont já ban és a 125.  § (1) be kez -
dés b) pont já ban a „ , ki zá ró lag tár gyi adó men tes te vé -
keny sé get vég zõ adó alany,” szö veg rész he lyé be a „ , ki zá -
ró lag köz ér de kû vagy egyéb spe ci á lis jel le gé re te kin tet tel
adó men tes te vé keny sé get vég zõ adó alany,” szö veg rész
lép.

(3) Az Art. 22.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új 22/A.  §-sal
egé szül ki:

„22/A.  § (1) Az ál lam i adó ha tó ság a cso por tos ál ta lá nos
for gal mi adó zást vá lasz tó cso port ta gok kö zös írás be li ké -
rel me alap ján a cso por tos adó a la nyi sá got en ge dé lye zõ ha -
tá ro zat ban a cso port ré szé re cso port azo no sí tó szá mot ál la -
pít meg. Ha a cso port tag ja az en ge dé lye zõ ha tá ro zat meg -
ho za ta la kor kö zös sé gi adó szám mal ren del ke zik, az ál lam i
adó ha tó ság a kö zös sé gi adó szá mot e ha tá ro zat ban tör li. Az 
ál lam i adó ha tó ság a cso port ré szé re az e be kez dés sze rin ti
ké re lem, illetve ezt köve tõen a cso port kép vi se lõ ké rel me
alap ján a 22.  §-ban fog lalt fel té te lek sze rint ál la pít meg kö -
zös sé gi adó szá mot.

(2) A cso port kép vi se lõ a cso port azo no sí tó szá mot, kö -
zös sé gi adó szá mot az adó ha tó ság elõt ti el já rá sa so rán a
cso port adó zás sal kap cso la tos ira ta in, így kü lö nö sen a cso -
port ál ta lá nos for gal mi adó be val lá sán (össze sí tõ nyi lat ko -
za tán) fel tün te ti. A cso port tag a har ma dik sze mé lyek kel
kap cso la tos, adó zás sal össze füg gõ egyéb jog vi szo nya i ban 
az adó zás sal kap cso la tos ira to kon a cso port azo no sí tó szá -
mot, kö zös sé gi adó szá mot és sa ját adó szá mát is kö te les
fel tün tet ni.

(3) Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az ál ta lá nos
for gal mi adó val kap cso la tos adó ügy ben a cso port ré szé re
meg ál la pí tott cso port azo no sí tó szám ra, kö zös sé gi adó -
szám ra az adó szám ra, illetve az adó szám alap ján ki adott
kö zös sé gi adó szám ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni.”

(4) Az Art. 24/A.  §-a a kö vet ke zõ új (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) Ha az ál lam i adó ha tó ság a cso por tos ál ta lá nos for -
gal mi adó zást vá lasz tó cso port tag já nak adó szá mát fel füg -
gesz ti, illetve tör li, ezzel egy ide jû leg – kü lön ha tá ro zat -
ban – ren del ke zik a cso port ré szé re meg ál la pí tott cso port
azo no sí tó szám, kö zös sé gi adó szám fel füg gesz té sé rõl,
illetve tör lé sé rõl. A cso port azo no sí tó szám, kö zös sé gi
adó szám fel füg gesz té se meg szün te té sé nek ak kor van he -
lye, ha annak fel té te lei va la mennyi cso port tag ra tel je sül -
nek. Egye bek ben az el já rás ra és a cso port azo no sí tó szám,
kö zös sé gi adó szám fel füg gesz té sé hez, tör lé sé hez, a fel -
füg gesz tés meg szün te té sé hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé -
nyek re e §-nak az adó szám ra (kö zös sé gi adó szám ra) vo -
nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

(5) Az Art. 33.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A be val lás sal még le nem fe dett idõ szak ról so ron
kí vü li adó be val lást tesz

a) a cso por tos ál ta lá nos for gal mi adó a la nyi sá got,
illetve a cso port hoz csat la ko zást en ge dé lye zõ ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a cso -
port tag az ál ta lá nos for gal mi adó já ról,

b) a cso port azo no sí tó szám tör lé se ese tén, a cso port -
kép vi se lõ – a tör lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül – a cso port ál ta lá nos for gal mi adó já -
ról, illetve a cso port tag ja az ál ta lá nos for gal mi adón kí vül
va la mennyi adó já ról az e §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint,
illetve

c) a cso port ból ki vá ló tag a ki vá lást en ge dé lye zõ ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül az
ál ta lá nos for gal mi adón kí vül va la mennyi adó já ról az
e §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint.”

(6) Az Art. 54.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ál lam i adó ha tó ság az adó zót ter he lõ adó kö te le -
zett ség jog sze rû tel je sí té sé hez, illetve a költ ség ve té si tá -
mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé hez hon lap ján köz zé te szi

a) az ál ta lá nos for gal mi adó-alany nak mi nõ sü lõ, illetve
az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002. évi XLIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó adó zó, valamint e tör vények
ha tá lya alá nem tar to zó, de adó szám mal ren del ke zõ jogi
sze mély, egyéb szer ve zet adó zók ne vét (el ne ve zé sét), adó -
szá mát; cso por tos ál ta lá nos for gal mi adó a la nyi sá got vá -
lasz tók ese tén a cso port azo no sí tó szá mot valamint a cso -
port kép vi se lõ és az egyéb cso port ta gok ne vét (el ne ve zé -
sét), adó szá mát, illetve a cso por tos ál ta lá nos for gal mi adó -
a la nyi sá got en ge dé lye zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se
nap ját;

b) az ál ta la fel füg gesz tett adó szám mal (cso port azo no -
sí tó szám mal) ren del ke zõ adó zók ne vét, el ne ve zé sét, adó -
szá mát (cso port azo no sí tó szá mát) és a fel füg gesz tést el -
ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját, a fel füg -
gesz tés meg szün te té sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé nek, illetve az adó szám (cso port azo no sí tó szám)
tör lé sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap -
já ig, to váb bá

c) azon adó zók ne vét, el ne ve zé sét és adó szá mát (cso -
port azo no sí tó szá mát) az adó szám (cso port azo no sí tó
szám) tör lé sé re uta lás sal, amely adó zók adó szá mát az ál -
lam i adó ha tó ság a 24/A.  § (4) be kez dé se al kal ma zá sá val
tö röl te, a tör lést el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
tõl az adó szám meg ál la pí tá sá ig vagy en nek hi á nyá ban az
adó zó meg szû né sé ig, valamint

d) az ál ta la nyil ván tar tott adó szám mal (cso port azo no -
sí tó szám mal) ren del ke zõ, valamint a c) pont ha tá lya alá
tar to zó azon adó zók ne vét, el ne ve zé sét, adó szá mát, cso -
port azo no sí tó szá mát (adó szá mát, cso port azo no sí tó szá -
mát a tör lés re uta lás sal), amely adó zók kal szem ben az ál -
lam i adó ha tó ság vég re haj tá si el já rást foly tat, a vég re haj tá -
si el já rás meg in dí tá sá tól annak be fe je zé sé ig a vég re haj tás
fel füg gesz té se vagy szü ne te lé se idõ tar ta ma ki vé te lé vel.”
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(7) Az Art. 176.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az adó zó ki zá ró lag a be épí tett in gat lan (in gat -
lan rész) és eh hez tar to zó föld rész let, illetve épí té si te lek
(te lek rész) ér té ke sí té se  miatt vá lik az ál ta lá nos for gal mi
adó ala nyá vá, az ál lam i adó ha tó ság ha tá ro zat tal ál la pít ja
meg az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rin ti
adó kö te le zett sé get (ki ve té ses adó zás). Az adó zó az ér té ke -
sí tés rõl az adó ha tó ság nál e cél ra rend sze re sí tett nyom tat -
vá nyon az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rin ti
tel je sí tés idõ pont ját kö ve tõ 30 na pon be lül be je len tést tesz. 
A be je len tés a jog kö vet kez mé nyek szem pont já ból az adó -
be val lás sal egyen ér té kû.”

(8) Az Art. 178.  §-ának 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[178.  § E tör vény és – ha tör vény más ként nem ren del -
ke zik – az adó ról  szóló jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„1. adó azo no sí tó szám: az adó szám, a cso port azono -
sító szám, a kö zös sé gi adó szám, a ma gán sze mély adó azo -
no sí tó jele,”

(9) Az Art. 181.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény 3.  §-ának (3) be kez dé se, 9.  §-a,
16–23.  §-a, 24.  §-ának (1)–(4) és (8) be kez dé se, 26.  §-a,
31.  § (1) be kez dé se, 33.  § (9) be kez dé se, 47.  §-a, 79.  §-a,
88.  §-ának (6)–(7) be kez dé sei, 125.  §-ának (1) be kez dé se,
175.  § (1) és (3) be kez dé se, 175.  § (12) be kez dé se c) pont -
ja, 176.  § (2) be kez dé se, 1. szá mú mel lék le té nek
I/B/3/a)–f) pont jai, 3. szá mú mel lék le té nek H) pont ja és
8. szá mú mel lék le te – az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló
tör vénnyel, illetve a szám vi tel rõl  szóló tör vénnyel együtt – 
a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol -
gál ják:

a) a Ta nács 2006/112/EK irány elve (2006. no vem -
ber 28.) a kö zös hoz zá adott ér ték adó-rend szer rõl,

b) a Ta nács 2006/138/EK irány elve (2006. de cem -
ber 19.) a kö zös hoz zá adott ér ték adó-rend szer rõl  szóló
2006/112/EK irány elv nek a rá dió mû sor- és te le ví zió mû -
sor-ter jesz té si szol gál ta tá sok ra és egyes elekt ro ni kus úton
nyúj tott szol gál ta tá sok ra al kal ma zan dó hoz zá adott ér -
ték-adó ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá si idõ sza ka
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

(10) Az Art. 1. szá mú mel lék let I/B/1/b) pont já nak he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) Ha az ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé re kö te le zett
adó alany az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 135.  §
(2) be kez dé sé ben elõ írt kö te le zett sé gét az adó év utol só be -
val lá sá ban nem tel je sí tet te, ezt ön el len õr zé si pót lék men -
te sen az adó évet kö ve tõ feb ru ár 15-éig el vég zett ön el len -
õr zés sel kor ri gál hat ja.”

(11) Az Art. 1. szá mú mel lék let I/B/3/a) pont já nak
ab) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû -
leg az a) pont a kö vet ke zõ új aj) pont tal egé szül ki:

[3. Az adó be val lás be nyúj tá sá ra vo nat ko zó kü lö nös
ren del ke zé sek

a) Az ál ta lá nos for gal mi adó ról az adó fi ze tés re kö te le -
zett adó zó nak]

„ab) ha von ként kell adó be val lást be nyúj ta nia, ha a
tárgy évet meg elõ zõ má so dik év ben az el szá mo lan dó adó -
já nak éves szin ten össze sí tett – vagy annak idõ ará nyo san
éves szint re át szá mí tott – össze ge po zi tív elõ je lû és az
1 mil lió fo rin tot el ér te, valamint az aj) pont ban meg ha tá ro -
zott adó zó nak;”

„aj) ha von ként kell adó be val lást be nyúj ta nia a cso por -
tos ál ta lá nos for gal mi adó zást vá lasz tó adó zó nak.”

(12) Az Art. 1. szá mú mel lék let I/B/3. pont ja f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„f) Az egyé ni vál lal ko zó adó zó ál ta lá nos for gal mi -
adó-be val lá si gya ko ri sá gá nak meg ha tá ro zá sá nál a be épí -
tett in gat lan (in gat lan rész) és eh hez tar to zó föld rész let,
illetve épí té si te lek (te lek rész) ma gán sze mély ként, so ro zat 
jel leg gel tör té nõ ér té ke sí té sét ter he lõ ál ta lá nos for gal mi
adót fi gyel men kí vül kell hagy ni.”

264.  § (1) Az Eva. 2.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rint
nem volt kö te le zett a hasz nált in gó sá gok ra, mûalkotá -
sokra, gyûj te mény da ra bok ra és ré gi sé gek re vo nat ko zó
vagy az uta zás szer ve zé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó kü lö -
nös adó zá si sza bá lyok al kal ma zá sá ra;”

(2) Az Eva. 3.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „szám -
la, egy sze rû sí tett szám la” szö veg rész he lyé be a „bi zony -
lat” szö veg rész, a „szám lát, egy sze rû sí tett szám lát” szö -
veg rész he lyé be a „bi zony la tot” szö veg rész, az Eva. 8.  §
(7) be kez dé sé ben a „szám la, egy sze rû sí tett szám la” szö -
veg rész he lyé be a „bi zony lat” szö veg rész, az Eva. 16.  §
(1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „ál ta lá nos for -
gal mi adó ról  szóló tör vénynek a jog utód lás sal tör té nõ
meg szû nés re vo nat ko zó sza bá lyai sze rint” szö veg rész he -
lyé be az „ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 17.  §
(2) be kez dé se sze rint” szö veg rész, az Eva. 16.  § (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban a „be vé tel szer zõ te vé keny ség bõl”
szö veg rész he lyé be a „vál lal ko zás ból” szö veg rész, az Eva. 
16.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „az adó a la nyi sá got
ered mé nye zõ gaz da sá gi te vé keny ség kö ré bõl” szö veg rész
he lyé be az „a vál lal ko zás ból” szö veg rész, az Eva. 16.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „az ál ta lá nos for gal mi
adó ról  szóló tör vénynek az elõ ze tesen fel szá mí tott adó
meg osz tá sá ra vo nat ko zó elõ írásai sze rint” szö veg rész he -
lyé be az „az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény
136.  §-a sze rint” szö veg rész, az Eva. 16.  § (3) be kez dé sé -
ben az „a kü lön jog sza bály” szö veg rész he lyé be az „az ál -
ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény” szö veg rész, az Eva. 
17.  § (1) be kez dé sé ben a „szám la, egy sze rû sí tett szám la”
szö veg rész he lyé be a „bi zony lat” szö veg rész, az Eva. Mel -
lék le te I/1. pont já nak má so dik mon da tá ban a „szám la,
egy sze rû sí tett szám la és nyug ta” szö veg rész he lyé be a
„ bizonylat” szö veg rész, az Eva. Mel lék le te II/1. pont já ban 
az „az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény ben meg -
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határozott szám lát, egy sze rû sí tett szám lát és nyug tát” szö -
veg rész he lyé be az „az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör -
vény X. fe je ze té ben meg ha tá ro zott bi zony la tot” szö veg -
rész lép.

(3) Az Eva. 6.  § (8) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Ha a be vé telt kül föl di fi ze tõ esz köz ben fe jez ték ki,
ak kor az át szá mí tás hoz azt az utol só, a bi zony lat ki bo csá -
tá sá nak nap ján – más eset ben a be vé tel meg szer zé sé nek a
nap ján – ér vé nyes, az adott kül föl di pénz nem va la mely
egy sé gé nek fo rint ban ki fe je zett el adá si árát kell al kal maz -
ni, ame lyet bel föl dön pénz vál tá si en ge déllyel ren del ke zõ
hi tel in té zet de vi zá ban je gyez. Ab ban az eset ben, ha az
adott kül föl di pénz nem nek ilyen jegy zé se nincs, a fo rint ra
tör té nõ át szá mí tás hoz azt az adott kül föl di pénz nem va la -
mely egy sé gé nek eu ró ban ki fe je zett ér té két kell ala pul
ven ni, ame lyet a Ma gyar Nem ze ti Bank a bi zony lat ki bo -
csá tá sá nak nap ját – más eset ben a be vé tel meg szer zé sé nek
a nap ját – meg elõ zõ nap tá ri ne gyed év re vo nat ko zó an tesz
köz zé.”

(4) Az Eva. 7.  § (7) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A be vé tel meg szer zé sé nek idõ pont ja – a (2)–(6) be -
kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – a bi zony lat ki bo csá tá sá -
nak nap ját kö ve tõ 30. nap, ha az adó alany a be vé telt a
(2)–(6) be kez dés sze rint ed dig az idõ pon tig még nem sze -
rez te meg. Bi zony lat mó do sí tá sa ese tén, az ál ta lá nos for -
gal mi adó ról  szóló tör vénynek a szám lá zás ra vo nat ko zó
X. fe je ze té ben elõ ír tak nak meg fele lõen ki bo csá tott bi -
zony lat ki bo csá tá sá nak nap ján kell a be vé te li nyil ván tar -
tást a mó do sí tás össze gé vel ér te lem sze rû en mó do sí ta ni.”

(5) Az Eva. 13.  §-ának és az azt meg elõ zõ cím nek a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bizonylatadási kötelezettség

13.  § (1) Az adó alany az e tör vény ha tá lya alá tar to zó te -
vé keny sé gé rõl bi zony la tot bo csát ki. Az adó alany e kö te -
le zett sé gét az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény
X. fe je ze té ben elõ ír tak sze rint tel je sí ti.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bi zony lat ban az
ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rint az adott ter -
mék ér té ke sí té sé re vagy szol gál ta tás nyúj tá sá ra meg ha tá -
ro zott adó mér ték nek meg fe le lõ ál ta lá nos for gal mi adót
kell át há rí ta ni.

(3) Az adó alany az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör -
vénynek a tel je sí tés he lyé re vo nat ko zó elõ írásai sze rint
nem bel föl dön tel je sí tett nek mi nõ sü lõ ter mék ér té ke sí té sé -
rõl és szol gál ta tás nyúj tá sá ról ki bo csá tott bi zony lat ban – az 
ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény X. fe je ze té ben
fog lalt egyéb elõ írások figye lembevétele mel lett – ál ta lá -
nos for gal mi adót nem há rít át.

(4) Az adó alany az olyan ter mék ér té ke sí té sé rõl és szol -
gál ta tás nyúj tá sá ról ki bo csá tott bi zony lat ban, amely után
az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 142.  §-a, vagy
az e tör vény 16.  § (2) be kez dés d) pont ja sze rint a ter mék
be szer zõ je, szol gál ta tás igény be ve võ je az ál ta lá nos for gal -

mi adó fi ze té sé re kö te le zett, – az ál ta lá nos for gal mi adó ról
 szóló tör vény X. fe je ze té ben fog lalt egyéb elõ írások figye -
lembevétele mel lett – ál ta lá nos for gal mi adót nem
 hárít át.”

(6) Az Eva. 16.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az adó alany e tör vény sze rin ti adó kö te le zett sé gén
túl kö te les

a) a ter mék im port ja,
b) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rint ter -

mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé sé nek mi nõ sü lõ be szer zés,
c) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény

140.  §-ában fog lal tak fenn ál lá sa, valamint
d) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény

142.  §-ában fog lal tak fenn ál lá sa
ese tén az ál ta lá nos for gal mi adót meg fi zet ni.

Az adó alany a c)–d) pon tok alap ján fi ze ten dõ ál ta lá nos
for gal mi adót az adó év re vo nat ko zó eva be val lá sá ban meg -
ál la pít ja és be vall ja, valamint a be val lás be nyúj tá sá ra elõ -
írt ha tár idõ ig meg fi ze ti.

Az adó alany a Kö zös ség má sik tag ál la má ból tör té nõ be -
szer zé sei te kin te té ben az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló
tör vény 20.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mé lyek kel, szer ve ze tek kel, a 140.  §-ának és a
142.  § (3) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sa te kin te té ben
pe dig a bel föl dön nyil ván tar tás ba vett áfa a la nyok kal esik
egy te kin tet alá.”

(7) Az Eva. 16.  § (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az ál ta lá nos for gal mi adó ala nya az adó alany ként
le zárt adó év ben be szer zett ter mék, igény be vett szol gál ta -
tás te kin te té ben elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná si jo got
nem gya ko rol hat.”

(8) Az Eva. 23.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A 16.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti kö te le -
zett sé get a 2002. szep tem ber 30-át köve tõen be szer zett
tár gyi esz köz ese té ben kell elsõ íz ben al kal maz ni.”

265.  § (1) A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Nkat.) 5.  §-ának (3) be -
kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(3) Nem kell kul tu rá lis já ru lé kot fi zet ni azon ter mé kek
ese té ben, ame lyek nek a já ru lék fi ze té sé re kö te le zett sze -
mély ál tal tör té nõ ér té ke sí té se az ál ta lá nos for gal mi adó ról
 szóló tör vény (a továb biak ban: áfa-tör vény) ren del ke zé sei
sze rint ter mék Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí té se vagy ter mék 
Kö zös ség te rü le tén kí vül re tör té nõ ér té ke sí té se jog cí men
men tes az ál ta lá nos for gal mi adó alól. Nem kell kul tu rá lis
já ru lé kot fi zet ni azon szol gál ta tá sok után sem, ame lyek az
áfa tör vény al kal ma zá sá ban nem bel föl dön mi nõ sül nek
tel je sí tett nek.”

(2) Az Nkat. 5.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott já ru lék alap
meg ál la pí tá sa so rán az ár be vé telt csök ken ti azon – e tör -
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vény sze rint já ru lék kö te les – ter mék nek az ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó be vé tel, amely nek a vevõ ál ta li – vál to zat lan for -
má ban tör té nõ – to vább ér té ke sí té se az áfa-tör vény ren del -
ke zé sei sze rint ter mék Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí té se
vagy ter mék Kö zös ség te rü le tén kí vül re tör té nõ ér té ke sí té -
se jog cí men men tes az ál ta lá nos for gal mi adó alól.”

(3) Az Nkat. 9/A.  §-ának 4. pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„4. im por tá ló: az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély
vagy a Ptk. 685.  § c) pont ja sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet,
aki (amely) elõ ször sze rez jo got arra, hogy az im por tált ter -
mék vagy szol gál ta tás fe let t ren del kez zen, ide ért ve a kül -
föl di szék he lyû vál lal ko zás bel föl di fi ók te le pét is, ilyen
sze mély hi á nyá ban pe dig az, aki (amely) az adó fi ze té si kö -
te le zett ség ke let ke zé sé nek idõ pont já ban az im por tált ter -
mé ket bir to kol ja;”

266.  § (1) A pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról
 szóló 1989. évi XXXIII. tör vény 6.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A párt nak az (1) be kez dés ben em lí tett gaz dál ko dó
te vé keny sé ge után tár sa sá gi adót nem kell fi zet nie.”

(2) A Ma gyar Vö rös ke reszt rõl  szóló 1993. évi XL. tör -
vény 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A Vö rös ke reszt men tes az adó – ide nem ért ve az ál -
ta lá nos for gal mi adót – és il le té k fi ze té se alól.”

267.  § Ahol más jog sza bály az Áfa tv.-t em lí ti, azon
e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ en – ha e tör vény más -
ként nem ren del ke zik – e tör vény ren del ke zé se it kell ér -
teni.

Jogharmonizációs záradék

268.  § Ez a tör vény – az Art.-vel együtt – a kö vet ke zõ
uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 72/230/EGK má so dik irány elve (1972. jú -
ni us 12.) a nem zet kö zi uta zás so rán al kal ma zan dó for gal -
mi és jö ve dé ki adó ra vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti vagy
köz igaz ga tá si in téz ke dés ál tal meg ál la pí tott ren del ke zé sek 
össze han go lá sá ról;

b) a Ta nács 78/1032/EGK har ma dik irány elve (1978.
jú ni us 12.) a nem zet kö zi uta zás so rán al kal ma zan dó for -
gal mi és jö ve dé ki adó ra vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti
vagy köz igaz ga tá si in téz ke dés ál tal meg ál la pí tott ren del -
ke zé sek össze han go lá sá ról;

c) a Ta nács 79/1072/EGK nyol ca dik irány elve (1979.
de cem ber 6.) a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jog -
sza bá lya i nak össze han go lá sá ról – a hoz zá adott ér ték-adó -
nak az or szág te rü le tén nem ho nos adó ala nyok ré szé re tör -
té nõ vissza té rí té sé nek sza bá lya i ról;

d) a Ta nács 83/181/EGK irány elve (1983. már ci us 28.)
a 77/388/EGK irány elv 14. cikk (1) be kez dé se d) pont ja
ha tá lyá nak bi zo nyos ter mé kek vég le ges be ho za ta lá ra ki -

ve tett hoz zá adott ér ték-adó aló li men tes sé gek te kin te té ben
tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról, valamint annak a kö vet ke zõ
irány el vek kel tör tént mó do sí tá sai:

da) a Ta nács 85/346/EGK irány elve (1985. jú li us 8.)
a 77/388/EGK irány elv 14. cik ké nek (1) be kez dé se
d) pont ja ha tá lyá nak bi zo nyos ter mé kek vég le ges be ho za -
ta lá ra ki ve tett hoz zá adott ér ték-adó aló li men tes sé gek te -
kin te té ben tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról  szóló 83/181/EGK
irány elv mó do sí tá sá ról;

db) a Ta nács 88/331/EGK irány elve (1988. jú ni us 13.)
a 77/388/EGK irány elv 14. cik ke (1) be kez dé se d) pont ja
ha tá lyá nak bi zo nyos ter mé kek vég le ges be ho za ta lá ra ki -
ve tett hoz zá adott ér ték-adó aló li men tes sé gek te kin te té ben
tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról  szóló 83/181/EGK irány elv mó -
do sí tá sá ról;

dc) a Ta nács 89/219/EGK irány elve (1989. már ci us 7.)
a 77/388/EGK irány elv 14. cikk (1) be kez dé se d) pont ja
ha tá lyá nak bi zo nyos ter mé kek vég le ges be ho za ta lá ra ki -
ve tett hoz zá adott ér ték-adó aló li men tes sé gek te kin te té ben
tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról  szóló 83/181/EGK irány elv nek
a Kom bi nált Nó menk la tú ra be ve ze té se figye lembe véte -
lével tör té nõ mó do sí tá sá ról;

e) a Ta nács 86/560/EGK ti zen har ma dik irány elve
(1986. no vem ber 17.) a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat -
ko zó jog sza bá lya i nak össze han go lá sá ról – a hoz zá adott ér -
ték-adó nak az or szág te rü le tén nem ho nos adó ala nyok ré -
szé re tör té nõ vissza té rí té sé nek sza bá lya i ról;

f) a Ta nács 2006/79/EK irány elve (2006. ok tó ber 5.)
a har ma dik or szá gok ból szár ma zó nem ke res ke del mi jel le -
gû ki sebb kül de mé nyek be ho za ta lá nak adó men tes sé gé rõl;

g) a Ta nács 2006/112/EK irány elve (2006. no vem -
ber 28.) a kö zös hoz zá adott ér ték adó-rend szer rõl, valamint
annak a kö vet ke zõ irány elv vel tör tént mó do sí tá sa:

ga) a Ta nács 2006/138/EK irány elve (2006. de cem -
ber 19.) a kö zös hoz zá adott ér ték adó-rend szer rõl  szóló
2006/112/EK irány elv nek a rá dió mû sor- és te le ví zió mû -
sor-ter jesz té si szol gál ta tá sok ra és egyes elekt ro ni kus úton
nyúj tott szol gál ta tá sok ra al kal ma zan dó hoz zá adott ér -
ték-adó ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá si idõ sza ka
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Átmeneti rendelkezések

269.  § (1) Ab ban az eset ben, ha e tör vény és az Áfa tv.
ugyan azon érin tett fél re vagy fe lek re néz ve ugyan azon
tény ál lás be li ele me ken nyug vó adóz ta tan dó ügy let bõl
szár ma zó, ön adó zás sal gya kor lan dó jo gok ról és kö te le -
zett sé gek rõl egy aránt ren del ke zik, az ön adó zás sal gya kor -
lan dó jo go kat és kö te le zett sé ge ket e tör vény ha tály ba lé pé -
sé tõl kez dõ dõ en is ki zá ró la go san az Áfa tv. ren del ke zé sei
alap ján kell meg ál la pí ta ni és al kal maz ni, ki vé ve, ha e tör -
vény az Áfa tv.-hez ké pest va la mennyi érin tett fél re együt -
te sen és összes sé gé ben a kö te le zett sé gek hi á nyát ál la pít ja
meg, vagy ke vés bé ter hes kö te le zett sé ge ket ál la pít meg,
ille tõ leg új jo go kat vagy több let jo go kat ál la pít meg.

2007/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10951



 Utóbbi eset ben a jo go kat és kö te le zett sé ge ket – va la -
mennyi érin tett fél együt tes dön té se alap ján – e tör vény
ren del ke zé sei alap ján le het meg ál la pí ta ni és al kal maz ni
még ak kor is, ha azok e tör vény ha tály ba lé pé sét megelõ -
zõen – az el évü lé si idõn be lül – ke let kez tek, fel té ve, hogy
er rõl a dön tés rõl va la mennyi érin tett fél kö zös el ha tá ro zás -
sal, elõ ze tesen és írás ban nyi lat ko zik az ál lam i adó ha tó -
ság nak, amely nek leg ké sõbb 2008. feb ru ár 15. nap já ig az
ál lam i adó ha tó ság ille té kes szer vé hez be kell ér kez nie.
A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese té ben iga zo lá si ké re lem be -
nyúj tá sá nak nincs he lye. Ilyen eset ben az ön el len õr zés
pót lék men te sen vé gez he tõ el.

(2) A 262.  § (2) be kez dé sé nek g) pont já ban meg je lölt
jog sza bály he lyen meg ha tá ro zott át adá sok hoz kap cso ló dó, 
e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en tel je sí tett be szer zé -
sek te kin te té ben az adó le vo ná si jog – e tör vény ren del ke -
zé se i tõl füg get le nül – to vább ra is gya ko rol ha tó.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen to vább ra is
 nulla szá za lé kos adó mér ték al kal ma zan dó az ISPA elõ -
csat la ko zá si esz köz bõl tá mo ga tott pro jekt ke re té ben köz -
vet le nül a ked vez mé nye zett ré szé re tör té nõ ter mék ér té ke -
sí tés nek és szol gál ta tás nyúj tás nak azon ré szé re, ame lyet
Ko hé zi ós Alap ból fi nan szí roz nak. E ren del ke zést azon
ter mék ér té ke sí té sek, szol gál ta tás nyúj tá sok ese tén le het
elõ ször al kal maz ni, ame lyek után az adó fi ze té si kö te le -
zett ség 2004. má jus 1-jét köve tõen ke let ke zik.

(4) Az Áfa tv. alap ján vá lasz tott cso por tos adó ala nyi ság
2007. de cem ber 31. nap já val meg szû nik, és a be val lás sal
le nem fe dett idõ szak ról a cso port va la mennyi tag ja be val -
lást tesz va la mennyi adó já ról az Art. so ron kí vü li be val lás -
ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint.

(5) Az a sze mély, szer ve zet, aki nél (amely nél) kü lön
tör vény ren del ke zé sei alap ján köt he tõ kon cesszi ós szer zõ -
dés ke re té ben át en ged he tõ va gyont, va gyo ni ér té kû jo got,
te vé keny ség gya kor lá sá nak le he tõ sé gét olyan be ru há zás
hoz za lét re, amely hez kap cso ló dó – 2004. ja nu ár 1. és
2007. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban tel je sí tett – be szer -
zé sek re jutó elõ ze tesen fel szá mí tott adó te kin te té ben az
Áfa tv. elõ írásai alap ján adó le vo ná si jog nem állt fenn, az
így le nem vont elõ ze tesen fel szá mí tott adó te kin te té ben
utó lag – e tör vénynek az adó le vo ná sá ra vo nat ko zó elõ -
írásainak figye lembe véte lével – adó le vo ná si jog gal él het,
fel té ve, hogy a be ru há zás sal lét re jö võ va gyon, va gyo ni ér -
té kû jog, te vé keny ség gya kor lá sá nak át en ge dé se, hasz no -
sí tá sa e tör vény ren del ke zé sei sze rint adó fi ze té si kö te le -
zett sé get ke let kez tet. Az adó le vo ná si jog ak kor ke let ke zik, 
ami kor a be ru há zás sal lét re jö võ va gyon, va gyo ni ér té kû
jog, te vé keny ség gya kor lá sá nak át en ge dé se után a fi ze ten -
dõ adót – e tör vény ren del ke zé sei sze rint – meg kell ál la pí -
ta ni. Az adó le vo ná si jog ki zá ró lag úgy gya ko rol ha tó, hogy 
az utó lag le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó ként figye -
lembe ve he tõ összeg adott adó meg ál la pí tá si idõ szak ban
nem ha lad hat ja meg az ugyan ezen adó meg ál la pí tá si idõ -

szak ban – a be ru há zás sal lét re jö võ va gyon, va gyo ni ér té kû 
jog, te vé keny ség gya kor lá sá nak át en ge dé se után – meg ál -
la pí tott fi ze ten dõ adó össze gét.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áfa tv.
elõ írásai sze rin ti ön ál ló po zí ció szá mon ként szá mí tott ár -
rést al kal ma zó adó alany az adott po zí ció szám alá esõ utak
ár rés szá mí tá sát 2007. de cem ber 31. nap ján kö te les le zár -
ni, és az így meg ál la pí tott adót be val lá sá ba be ál lí ta ni. Az
elõb bi ek sze rint meg fi ze tett adó az e tör vény ha tály ba lé pé -
sét köve tõen be ér ke zett szol gál ta tói szám lák figye lembe -
véte lével kor ri gál ha tó.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. számú melléklet
a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A Közösség területe és tagállamai

1. A Kö zös ség te rü le te – a 2–4. pon tok ban em lí tett el té -
ré sek kel – a Szer zõ dés 299. cik ké ben fel so rolt tag ál la mo -
kat és azok ál lam te rü le tét (a továb biak ban: tag ál lam te rü -
le te) – az ott meg ha tá ro zott el té ré sek figye lembe véte -
lével – je len ti.

2. A Kö zös ség te rü le te, ezzel együtt a tag ál lam te rü le te
nem fog lal ja ma gá ban a kö vet ke zõ tag ál la mok aláb bi ak
sze rint meg ha tá ro zott ré szét, ame lyek a Kö zös ség, ezzel
együtt a tag ál lam vám te rü le té nek ré szét ké pe zik:

a) Egye sült Ki rály ság:

  – Csa tor na-szi ge tek;

b) Finn Köz tár sa ság:

  – Aland szi ge tek;

c) Fran cia Köz tár sa ság:

  – ten ge ren tú li me gyék;

d) Gö rög Köz tár sa ság:

  – At hosz-hegy;

e) Spa nyol Ki rály ság:

  – Ka ná ri-szi ge tek.

3. A Kö zös ség te rü le te, ezzel együtt a tag ál lam te rü le te
nem fog lal ja ma gá ban a kö vet ke zõ tag ál la mok aláb bi ak
sze rint meg ha tá ro zott ré szét, amely ré szek nem tar toz nak a 
Kö zös ség vám te rü le té hez:

a) Egye sült Ki rály ság:

  – Gib ral tár;

b) Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság:

  – Bü sin gen te rü le te,

  – Hel go land szi ge te;
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c) Olasz Köz tár sa ság:
  – Cam pi o ne d’ Ita lia,
  – Li vig no,
  – Lu ga nói-tó olasz or szá gi vi zei;
d) Spa nyol Ki rály ság:
  – Ce u ta,
  – Me lil la.

4. E tör vény al kal ma zá sá ban nem mi nõ sül har ma dik
állam nak:

a) Man-szi get,
b) Mo na cói Her ceg ség,
c) az Egye sült Ki rály ság cip ru si fel ség te rü le tei (Ak ro -

ti ri és Dhekelia).

5. E tör vény al kal ma zá sá ban azo kat az ügy le te ket,
ame lyek

a) a Man-szi get te rü le té rõl ki in du ló an, vagy oda irá -
nyu ló an tel je sül nek, úgy kell te kin te ni, mint ha azok az
Egye sült Ki rály ság te rü le té rõl ki in du ló an, vagy oda irá -
nyu ló an tel je sül né nek;

b) a Mo na cói Her ceg ség te rü le té rõl ki in du ló an, vagy
oda irá nyu ló an tel je sül nek, úgy kell te kin te ni, mint ha azok 
a Fran cia Köz tár sa ság te rü le té rõl ki in du ló an, vagy oda irá -
nyu ló an tel je sül né nek;

c) az Egye sült Ki rály ság cip ru si fel ség te rü le te i rõl
( Akrotiri és Dhe ke lia) ki in du ló an, vagy oda irá nyu ló an
tel je sül nek, úgy kell te kin te ni, mint ha azok a Cip rus te rü -
le té rõl ki in du ló an, vagy oda irá nyu ló an tel je sül né nek.

2. számú melléklet
a 2007. évi CXXVII. törvényhez

Közhatalmi tevékenységnek nem minõsülõ
tevékenységek

1. Te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok nyúj tá sa

2. Víz-, gáz-, vil la mos ener gia- és hõ el lá tás

3. Ter mék fu va ro zá sa

4. Vízi és légi ki kö tõi szol gál ta tá sok nyúj tá sa

5. Sze mély szál lí tá sa

6. Ér té ke sí té si cél ra elõ ál lí tott új ter mék ér té ke sí té se

7. Me zõ gaz da sá gi ter mé kek kel kap cso la tos olyan in -
ter ven ci ós te vé keny ség, ame lyet az e ter mé kek kö zös pi a ci 
sza bá lyo zá sá ról  szóló rendeletek alapján végeznek

8. Ke res ke del mi jel le gû ki ál lí tá sok, vá sá rok és be mu ta -
tók szer ve zé se és rendezése

9. Rak tá ro zá si szol gál ta tá sok nyúj tá sa

10. Ke res ke del mi jel le gû hir de té si- és rek lám szol gál ta -
tá sok nyújtása

11. Uta zás szer ve zé se

12. Mun ka he lyi és egyéb ven dég lá tás

13. Rá di ós és te le ví zi ós mû sor szol gál ta tá sok ke re té ben 
vég zett ke res ke del mi jel le gû te vé keny ség
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3. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A 82.  § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek

Sor-
szám

Meg ne ve zés vtsz.

 1. Az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo -
zó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó olyan hu mán gyógy sze -
rek, ame lye ket kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó ság for ga lom ba ho za tal ra
en ge dé lye zett, valamint a nem ke res ke del mi jel le gû áru for ga lom ban az erre jo go sult
ha tó ság en ge dé lyé vel im por tált gyógy sze rek;
Hu mán gyó gyá sza ti célú ma giszt rá lis ké szít mé nyek.

 2. Ha gyo má nyos gyógy nö vény dro gok köz vet len la kos sá gi fo gyasz tás ra, kis ke res ke de -
lem ben szo ká sos ki sze re lés ben

1211 90 98-ból
1302-bõl

 3. Az arra fel jo go sí tott ha tó ság ál tal en ge dé lye zett hu mán cél ra fel hasz ná lás ra  kerülõ
diag nosztikai re a gen sek

3002 10-bõl
3002 90-bõl
3006 20-ból
3006 30-ból
3821-bõl
3822-bõl

 4. Or vo si ra dio ak tív izo tó pok 2844 40 20 00-ból
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Sor-
szám

Meg ne ve zés vtsz.

 5. Spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek, valamint anya tej-he lyet te sí tõ és anyatej-
 kiegészítõ táp sze rek

1901 10 00 02
2106 90 92 01
2106 90 98 01

 6. Egész ség ügyi oxi gén (max. 10, ill. 20 li ter ûr tar tal mú, 150, ill. 200 bar nyo má sú
palack ban ki sze rel ve vagy csepp fo lyós for má ban, ki zá ró lag gyógy szer köny vi minõ -
ségû ter mék)

2804 40-bõl

 7. Bra il le-táb la mû anyag ból 3926 90-bõl

 8. Fe hér bot va kok nak 6602-bõl

 9. Pon to zó va kok nak 8205 59 90-bõl

10. Bra il le-táb la fém bõl 8310-bõl

11. Bra il le-író gép va kok nak 8469 30-ból

12. In for má ció át ala kí tó egy ség va kok és hal lás sé rül tek ré szé re (a szö vet ség ál tal a ta gok
felé be szer zé si ár alatt for gal ma zott ter mék)

8471-bõl

13. Te le fon ke ze lõ adap ter va kok szá má ra 8517 80 90-bõl

14. Bra il le-óra va kok nak 9102-bõl

15. Könyv 4901-bõl
4903

16. Na pi lap (he ten ként leg alább négy szer meg je le nõ ki ad vány);
Egyéb új ság, fo lyó irat (éven te leg alább egy szer meg je le nõ ki ad vány)

4902

17. Kot ta 4904

4. számú melléklet
a 2007. évi CXXVII. törvényhez

Adóraktározási eljárás

1. Az adó rak tá ro zá si el já rás a ter mék adó rak tár ba tör té -
nõ be rak tá ro zá sát, ott tá ro lá sát, valamint on nan tör té nõ ki -
rak tá ro zá sát fog lal ja ma gá ban.

2. Adó rak tár:

a) a jö ve dé ki ter mé kek ki vé te lé vel az a vám ha tó ság ál -
tal adó rak tá ro zá si el já rás cél já ra en ge dé lye zett rak tár,
amely nek en ge dé lye zé si és mû köd te té si fel té te lei meg -
egyez nek a Vám vég re haj tá si-ren de let 525. cik ké ben meg -
ha tá ro zott, A-tí pu sú vám rak tár en ge dé lye zé si és mû köd te -
té si fel té te le i vel;

b) a jö ve dé ki ter mé kek ese té ben a Jöt.-ben meg ha tá ro -
zott adó rak tár, fel té ve, hogy azt – az adó rak tár üze mel te tõ -
jé nek, en ge dé lye sé nek (a továb biak ban együtt: adó rak tár
üze mel te tõ je) ké rel mé re – a vám ha tó ság adó rak tá ro zá si el -
já rás cél já ra is en ge dé lyez te. Az en ge dély meg szer zé sé hez 
az szük sé ges, hogy az adó rak tár maga és az adó rak tár üze -
mel te tõ jé nek nyil ván tar tá sa egy aránt al kal mas le gyen az
adó rak tá ro zá si el já rás ha tá lya alá von ha tó jö ve dé ki ter mé -
kek és az ezen el já rás ha tá lya alá nem von ha tó jö ve dé ki
ter mé kek egy ér tel mû, meg bíz ha tó és ma ra dék ta lan el kü lö -
ní té sé re.

3. Be rak tá ro zás: ér vé nyes jog cím meg lé té nek fel té te lé -
vel a ter mék fi zi kai be tá ro lá sa az adó rak tár ba.

4. Ki rak tá ro zás: ér vé nyes jog cím meg lé té nek fel té te lé -
vel a ter mék fi zi kai ki tá ro lá sa az adó rak tár ból.

5. Adó rak tár üze mel te tõ je – az egyéb jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek sé rel me nél kül – ki zá ró lag olyan bel föl dön
nyil ván tar tás ba vett adó alany le het, aki nek (amely nek)
nincs olyan jog ál lá sa, amely ter mé sze té nél fog va az e tör -
vény ben sza bá lyo zott kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel össze -
egyez tet he tet len len ne, vagy annak csor bí tá sá ra len ne al -
kal mas.

6. Az adó rak tár a vám ha tó ság fel ügye le te alatt áll,
amely köz vet len vagy köz ve tett egy aránt le het.

7. Be rak tá ro zó ki zá ró lag a ter mék

a) ér té ke sí tõ je le het; vagy

b) Kö zös sé gen be lü li be szer zõ je le het.

8. A be rak tá ro zást maga a be rak tá ro zó, ille tõ leg a ne -
vé ben és kép vi se le té ben el já ró meg ha tal ma zott ja in dít vá -
nyoz hat ja.

9. A be rak tá ro zás az adó rak tár fel ügye le tét el lá tó vám -
szerv nél in dít vá nyoz ha tó az erre a cél ra rend sze re sí tett ok -
mány (a továb biak ban: be rak tá ro zá si ok mány) benyújtá -
sával.



10. A be rak tá ro zá si ok mány kö te le zõ adat tar tal ma a
kö vet ke zõ:

a) a be rak tá ro zó adó szá ma, valamint neve és címe;
b) a be rak tá ro zás jog cí mé ül szol gá ló ügy let [7. pont]

tel je sü lé sét ta nú sí tó ok irat sor szá ma vagy egyéb olyan jel,
amely az ok ira tot két sé get ki zá ró mó don azo no sít ja;

c) a be rak tá ro zan dó ter mék meg ne ve zé se és mennyi sé ge;
d) az adó rak tár üze mel te tõ jé nek neve, címe és adó szá ma;
e) az adó rak tár nyil ván tar tá si szá ma és címe.

11. A be rak tá ro zá si ok mányt 3 pél dány ban kell be nyúj -
ta ni.

12. A be rak tá ro zá si ok mány be nyúj tá sá val egy ide jû leg 
a vám ha tó ság nak be kell mu tat ni a be rak tá ro zás jog cí mé ül
szol gá ló ügy let tel je sü lé sét ta nú sí tó ok irat ere de ti pél dá -
nyát vagy annak hi te les má so la tát, to váb bá csa tol ni kell az
er rõl ké szí tett má so la tot 2 pél dány ban.

13. Ab ban az eset ben, ha a be rak tá ro zást nem maga a
be rak tá ro zó in dít vá nyoz za, a ne vé ben és kép vi se le té ben
el já ró nak a be rak tá ro zá si ok mány hoz csa tol nia kell ne vé re 
 szóló írá sos meg ha tal ma zást is.

14. A be rak tá ro zás in dít vá nyo zá sá val egy ide jû leg a
vám ha tó ság áru vizs gá la tot tart, amely té te les, szú ró pró ba -
sze rû vagy ad mi niszt ra tív egy aránt le het.

15. Az áru vizs gá lat ered mé nyét, valamint a be rak tá ro -
zás té nyét és idõ pont ját a vám ha tó ság a be rak tá ro zá si ok -
mány zá ra dé ko lá sá val köz li.

16. A zá ra dé kolt be rak tá ro zá si ok mány 1 pél dá nyát a
be rak tá ro zó, 1 pél dá nyát az adó rak tár üze mel te tõ je, 1 pél -
dá nyát pe dig a vám ha tó ság kö te les meg õriz ni. A 12. pont -
ban em lí tett csa tolt má so lat egyik pél dá nyát az adó rak tár
üze mel te tõ je, má sik pél dá nyát pe dig a vám ha tó ság szin tén 
kö te les meg õriz ni.

17. Ab ban az eset ben, ha az adó rak tár ban tá rolt ter mé -
ket a 113.  § sze rint ér té ke sí tet ték, az ér té ke sí tõ kö te les – a
24. pont ban em lí tett eset ki vé te lé vel – meg kül de ni az ér té -
ke sí té sé rõl  szóló szám la hi te les má so la tá ból 1 pél dányt az
adó rak tár üze mel te tõ jé nek, 1 pél dányt pe dig az adó rak tár
fel ügye le tét el lá tó vám szerv nek, akik (ame lyek) azt kö te -
le sek meg õriz ni.

18. Ki rak tá ro zó ki zá ró lag a ter mék
a) 7. b) al pont ban em lí tett be rak tá ro zó ja le het; vagy
b) iga zolt utol só ér té ke sí tõ je le het, aki (amely) azt a

113.  § sze rint ér té ke sí tet te.

19. A ki rak tá ro zás in dít vá nyo zá sá nak fel té te le, hogy a
ki rak tá ro zó a ki rak tá ro zan dó ter mék után adó biz to sí té kot
nyújt son. Men te sül az adó biz to sí ték nyúj tá sa alól az a ki -
rak tá ro zó, aki (amely)

a) az Art. ren del ke zé sei sze rint egy út tal mi nõ sí tett
 adózó is;

b) kép vi se le té re pénz ügyi kép vi se lõt bíz meg az zal,
hogy ez a kö te le zett ség pénz ügyi kép vi se lõ jét ter he li.

20. A ki rak tá ro zást maga a ki rak tá ro zó, ille tõ leg a ne -
vé ben és kép vi se le té ben el já ró meg ha tal ma zott ja in dít vá -
nyoz hat ja.

21. A ki rak tá ro zás az adó rak tár fel ügye le tét el lá tó
vám szerv nél in dít vá nyoz ha tó az erre a cél ra rend sze re sí -
tett ok mány (a továb biak ban: ki rak tá ro zá si ok mány) be -
nyúj tá sá val.

22. A ki rak tá ro zá si ok mány kö te le zõ adat tar tal ma a kö -
vet ke zõ:

a) a ki rak tá ro zó adó szá ma, valamint neve és címe;
b) hi vat ko zás a ki rak tá ro zó jo go sult sá gá nak jog cí mé re

[18. pont];
c) a ki rak tá ro zan dó ter mék meg ne ve zé se és mennyi sé ge;
d) az adó rak tár üze mel te tõ jé nek neve, címe és adó szá ma;
e) az adó rak tár nyil ván tar tá si szá ma és címe.

23. A ki rak tá ro zá si ok mányt 3 pél dány ban kell be nyúj -
ta ni.

24. A ki rak tá ro zá si ok mány hoz csa tol ni kell a ki rak tá -
ro zó ál tal a ki rak tá ro zan dó ter mék re nyúj tott adó biz to sí -
ték ról [19. pont]  szóló iga zo lást is.

25. A 18. b) al pont sze rin ti eset ben a ki rak tá ro zá si ok -
mány be nyúj tá sá val egy ide jû leg a vám ha tó ság nak be kell
mu tat ni a ter mék ér té ke sí té sé rõl ki bo csá tott ere de ti szám -
lát vagy an nak hi te les má so la tát, to váb bá csa tol ni kell az
er rõl ké szí tett má so la tot 2 pél dány ban.

26. A 18. b) al pont al kal ma zá sá ban a ki rak tá ro zó ab ban 
az eset ben iga zolt utol só ér té ke sí tõ, ha a 17. pont sze rint
ren del ke zés re álló szám lák meg nem sza kí tott lán co la tá -
ban az utol só szám lán a ter mék be szer zõ je ként sze rep lõ
sze mé lye meg egye zik a 25. pont sze rint be mu ta tott szám la 
ki bo csá tó já nak sze mé lyé vel.

27. Ab ban az eset ben, ha a ki rak tá ro zást nem maga a
ki rak tá ro zó in dít vá nyoz za, a ne vé ben és kép vi se le té ben
el já ró nak a ki rak tá ro zá si ok mány hoz csa tol nia kell a ne vé -
re  szóló írá sos meg ha tal ma zást is.

28. A ki rak tá ro zás in dít vá nyo zá sá val egy ide jû leg a
vám ha tó ság áru vizs gá la tot tart, amely té te les, szú ró pró ba -
sze rû vagy ad mi niszt ra tív egy aránt le het.

29. Az áru vizs gá lat ered mé nyét, valamint a ki rak tá ro -
zás té nyét és idõ pont ját a vám ha tó ság a ki rak tá ro zá si ok -
mány zá ra dé ko lá sá val köz li.
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30. A zá ra dé kolt ki rak tá ro zá si ok mány 1 pél dá nyát a
ki rak tá ro zó, 1 pél dá nyát az adó rak tár üze mel te tõ je, 1 pél -
dá nyát pe dig vám ha tó ság kö te les meg õriz ni. A 24. pont -
ban em lí tett csa tolt má so lat egyik pél dá nyát az adó rak tár
üze mel te tõ je, má sik pél dá nyát pe dig a vám ha tó ság szin tén 
kö te les meg õriz ni.

31. Az adó rak tár üze mel te tõ je kö te les az adó rak tá ro zá -
si el já rás ha tá lya alá tar to zó ter mé kek rõl fo lya ma tos
mennyi sé gi nyil ván tar tást ve zet ni. A mennyi sé gi nyil ván -
tar tás nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a nyi tó adó rak tá ri kész le ten levõ ter mé kek meg ne ve -
zé se és mennyi sé ge;

b) az adó rak tár ba iga zol tan be rak tá ro zott ter mé kek
meg ne ve zé se és mennyi sé ge;

c) az adó rak tár ból iga zol tan ki rak tá ro zott ter mé kek
meg ne ve zé se és mennyi sé ge;

d) a záró adó rak tá ri kész le ten levõ ter mé kek meg ne ve -
zé se és mennyi sé ge.

32. A 31. pont sze rin ti nyil ván tar tást adó rak tá ran ként
el kü lö ní tet ten úgy kell ve zet ni, hogy a be rak tá ro zó
[7. pont], a 17. pont sze rint ren del ke zés re álló szám lák
meg nem sza kí tott lán co la tá ban az utol só szám lán a ter -
mék be szer zõ jé nek, valamint a ki rak tá ro zó [18. pont] sze -
mé lye egy ér tel mû en és két sé get ki zá ró an meg ál la pít ha tó
le gyen.

33. Az adó rak tár üze mel te tõ je kö te les té te les lel tár ral
alá tá masz ta ni

a) a nyi tó adó rak tá ri kész le tet az adó rak tár lé te sü lé sé -
nek nap já ra,

b) a záró adó rak tá ri kész le tet az adó rak tár meg szû né sé -
nek nap já ra,

c) egyéb ese tek ben pe dig a nyi tó- és záró adó rak tá ri
kész le tet nap tá ri ne gyed éven te, a nap tá ri ne gyed év vé gé -
nek utol só nap já ra
vo nat ko zó mennyi sé gi fel vé tel lel. A lel tá ro zás ra a Számv. tv. 
ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

34. Ab ban az eset ben, ha a lel tá ro zás a nyil ván tar tás -
hoz ké pest mennyi sé gi el té rést mu tat, a mennyi sé gi el té rés
kö ré be tar to zó ter mé ket úgy kell te kin te ni, mint

a) amely a mennyi sé gi el té rés fel tá rá sa kor a 2.  §
a) pont ja sze rint adóz ta tan dó ér té ke sí tés tár gya, és

b) ame lyet a mennyi sé gi el té rés fel tá rá sa kor ki rak tá -
roz tak.

35. A 34. pont ban em lí tett eset ben a ter mék értékesí -
tõje, aki (amely) egy út tal annak ki rak tá ro zó ja is, meg egye -
zik a nyil ván tar tás ban sze rep lõ sze méllyel [32. pont].

36. Ab ban az eset ben, ha a 35. pont sze rint a ter mék ér -
té ke sí tõ jé nek sze mé lye nem ál la pít ha tó meg, az adó rak tár
üze mel te tõ je mi nõ sül a ter mék ér té ke sí tõ jé nek, egy út tal
annak ki rak tá ro zó já nak.

37. A 34. pont ban em lí tett eset ben a ki rak tá ro zó nak a
ter mék re adó biz to sí té kot kell nyúj ta ni, amely re a 19. a) és
19. b) al pont ban meg ha tá ro zott men tes ség nem vonat -
kozik.

38. A vám ha tó ság a 19., ille tõ leg a 37. pont sze rint
nyúj tott adó biz to sí té kot fel sza ba dít ja, ha a ki rak tá ro zó a
ki rak tá ro zott ter mék adó jo gi hely ze te ren de zé sét iga zol ja.

39. A 38. pont al kal ma zá sá ban a ki rak tá ro zott ter mék
adó jo gi hely ze te ren de zé sé nek iga zo lá sa je len ti:

a) a ter mék ér té ke sí té se után meg ál la pí tott fi ze ten dõ
adó be val lá sát iga zo ló, ille tõ leg ab ban az eset ben, ha a ter -
mék ér té ke sí té se – e tör vény ér tel mé ben – men tes az adó
alól, az annak tel je sü lé sét iga zo ló ok irat be mu ta tá sát a
vám ha tó ság nak;

b) a ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zé se után meg -
állapított fi ze ten dõ adó be val lá sát iga zo ló ok irat be mu ta tá -
sát a vám ha tó ság nak ab ban az eset ben, ha a ki rak tá ro zó a
ter mék Kö zös sé gen be lü li be szer zõ je [7. b) al pont].

40. Men te sül a 39. a) al pont ban meg ha tá ro zott okirat-
 bemutatási kö te le zett ség alól a ki rak tá ro zó ab ban az eset -
ben, ha a ter mék Kö zös ség te rü le té rõl való ki lép te té sé nek
té nyé rõl a vám ha tó ság – az elekt ro ni kus ki vi te li el já rás ré -
sze ként, a ki vi te li ada tok vám ha tó sá gok kö zöt ti in for ma ti -
kai adat cse re ke re té ben – elekt ro ni kus üze net for má já ban
iga zo lást ka pott.

5. számú melléklet
a 2007. évi CXXVII. törvényhez

Az elõ ze tesen felszámított adó arányos megosztásának 
123.  § (3) bekezdésében említett számítási módszere

1. Az elõ ze tesen fel szá mí tott adó ará nyos meg osz tá sá -
nak 123.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett szá mí tá sa a kö vet ke -
zõ kép let al kal ma zá sá val történik:

L = A × L(H); 
ahol
L: az ará nyo sí tás sal meg osz tan dó elõ ze tesen fel szá mí -

tott adó ból a le von ha tó rész össze ge;
A: az ará nyo sí tás sal meg osz tan dó elõ ze tesen fel szá mí -

tott adó éves szin ten össze sí tett összege;
L(H): a le vo ná si há nya dos, amely nek
– szám lá ló já ban az adó le vo nás ra jo go sí tó ter mék ér té -

ke sí tés, szol gál ta tás nyúj tás el len ér té ké nek – ide ért ve az
ezek hez kap cso ló dó elõ le get is – adó nél kül szá mí tott, fo -
rint ban meg ál la pí tott és éves szinten összesített összege
szerepel,

– ne ve zõ jé ben pe dig egy részt a szám lá ló ban sze rep lõ
összeg, más részt az adó le vo nás ra nem jo go sí tó ter mék ér -
té ke sí tés, szol gál ta tás nyúj tás el len ér té ké nek – ide ért ve az
ezek hez kap cso ló dó elõ le get is – adó nél kül szá mí tott,
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 forintban meg ál la pí tott és éves szinten összesített összege
szerepel együttesen.

2. Ab ban az eset ben, ha az adó alany köz vet le nül olyan
pénz be ni tá mo ga tás ban ré sze sül, amely a 65.  § sze rint a
ter mék ér té ke sí té sé nek, szol gál ta tás nyúj tá sá nak árát
( díját) köz vet le nül nem be fo lyá sol ja, a tá mo ga tás fo rint -
ban meg ál la pí tott és éves szin ten össze sí tett össze ge az
1. pont sze rin ti le vo ná si há nya dos ne ve zõ jé nek ér té két
 növeli.

3. Az 1. pont sze rin ti le vo ná si há nya dos nak sem a
szám lá ló já ban, sem a ne ve zõ jé ben nem sze re pel het:

a) a tár gyi esz köz ér té ke sí té sé nek el len ér té ke, ame lyet
az adó alany az ér té ke sí tést meg elõ zõ en sa ját vál lal ko zá sá -
ban hasz nált;

b) az in gat lan ér té ke sí té sé nek, ille tõ leg az in gat lan hoz
kap cso ló dó szol gál ta tás nyúj tá sá nak el len ér té ke, ha a te -
vé keny sé get az adó alany ese ti jel leg gel vég zi;

c) a 86.  § (1) be kez dé sé nek a)–g) pont ja i ban fel so rolt
szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak el len ér té ke, ha a te vé keny sé get 
az adó alany ese ti jel leg gel vég zi.

4. A 3. b) és 3. c) al pont al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ 
ese ti jel le gû nek, ha az adó alany a te vé keny sé get – az arra
irány adó kü lön jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján – en ge -
déllyel vég zi, vagy ki zá ró lag en ge déllyel vé gez het né, ille -
tõ leg ha a 3. b) és 3. c) al pont ban em lí tett te vé keny sé gek -
bõl szár ma zó el len ér ték adó nél kül szá mí tott, fo rint ban
meg ál la pí tott és éves szin ten össze sí tett össze gé nek rész -
ará nya meg ha lad ja az 1. pont sze rin ti le vo ná si há nya dos
ne ve zõ je ér té ké nek a 10 szá za lé kát.

5. Az 1. pont sze rin ti le vo ná si há nya dost fel fe lé ke re -
kít ve, 2 ti ze des jegy pon tos ság gal kell meg ál la pí ta ni.

6. Az elõ ze tesen fel szá mí tott adó ará nyos meg osz tá sát
vég le ge sen a tárgy év re vo nat ko zó ada tok kal a tárgy év
utol só adó meg ál la pí tá si idõ sza ká ról  szóló be val lás el ké -
szí té sé nek ke re té ben kell el vé gez ni.

7. Az elõ ze tesen fel szá mí tott adó ará nyos meg osz tá sát
ide ig le ne sen, a tárgy év re vo nat ko zó év kö zi ada tok kal – a
tárgy év utol só adó meg ál la pí tá si idõ sza kát meg elõ zõ en – a
tárgy évi adó meg ál la pí tá si idõ sza kok ról  szóló be val lá sok
el ké szí té sé nek ke re té ben is el kell vé gez ni.

8. A 7. pont sze rin ti meg osz tás al kal ma zá sa so rán az
év kö zi ada to kat az adó meg ál la pí tá si idõ sza kok kö zött
gön gyö lí te ni kell, és azt a le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí -
tott adó össze get kell elõ jel he lye sen meg ál la pí ta ni, amely
a tárgy idõ sza ki és azt meg elõ zõ utol só adó meg ál la pí tá si
idõ szak ered mé nyé nek kü lön bö ze te ként adó dik.

9. A 7. pont ban em lí tett meg osz tás hoz az adó alany:
a) vá laszt hat ja a tárgy évet meg elõ zõ évre vo nat ko zó

vég le ges le vo ná si há nya dost, fel té ve, hogy ilyen há nya -
dos sal ren del ke zik; vagy egye bek ben

b) azt a le vo ná si há nya dost al kal maz hat ja, amely a
tárgy év re vo nat ko zó év kö zi és az adó meg ál la pí tá si idõ sza -
kok kö zött gön gyö lí tett ada tok ered mé nye.

10. Ha az adó alany élt a 9. a) al pont ban em lí tett vá lasz -
tá si jo gá val, at tól a 7. pont sze rin ti meg osz tás egész idõ -
sza ká ban nem tér het el. Az adó alany ez eset ben a 7. pont
sze rin ti meg osz tás sal érin tett adó meg ál la pí tá si idõ sza ka i -
ban az ará nyo sí tás sal meg osz tan dó elõ ze tesen fel szá mí tott 
adó össze gét – a 8. pont tól el té rõ en – a 9. a) al pont sze rin ti
le vo ná si há nya dos al kal ma zá sá val kö te les meg osz ta ni.

11. Ab ban az eset ben, ha az adó alany ra a 7. pont sze -
rin ti meg osz tás is vo nat ko zik, a 6. pont sze rin ti meg osz tás
so rán a 8. pont ban em lí tett szá mí tá si mód szert kell meg -
fele lõen al kal maz ni.

12. Ab ban az eset ben, ha a 6. pont ban em lí tett be val lás
be nyúj tá sát köve tõen a vég le ge sen le von ha tó elõ ze tesen
fel szá mí tott adó össze gét meg ha tá ro zó té nye zõk ben vál to -
zás kö vet ke zik be, és a szá mí tás ered mé nye ként adó dó új
összeg a 6. pont ban em lí tett be val lás ban kö zölt összeg hez
ké pest ab szo lút ér ték ben leg alább 10 000 fo rint nak meg fe -
le lõ pénz összeg gel tér el, az adó alany kö te les elõ ze tesen
fel szá mí tott adó ará nyos meg osz tá sát utó lag ki iga zí ta ni.
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6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A 142.  § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek

Sor-
szám

Meg ne ve zés vtsz.

 1. Vas- és acél hul la dék és -tör me lék 7204
ki vé ve: 7204 50

 2. Réz hul la dék és -tör me lék 7404

 3. Nik kel hul la dék és -tör me lék 7503

 4. Alu mí ni um hul la dék és -tör me lék 7602
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Sor-
szám

Meg ne ve zés vtsz.

 5. Ólom hul la dék és -tör me lék 7802

 6. Cink hul la dék és -tör me lék 7902

 7. Ón hul la dék és -tör me lék 8002

 8. Wolf ram- (tungs ten) hul la dék és tör me lék 8101 97

 9. Mo lib dén hul la dék és -tör me lék 8102 97

10. Tan tál hul la dék és -tör me lék 8103 30

11. Mag né zi um hul la dék és -tör me lék 8104 20

12. Ko balt hul la dék és -tör me lék 8105 30

13. Biz mut hul la dék és -tör me lék 8106 00 10-bõl

14. Kad mi um hul la dék és -tör me lék 8107 30

15. Ti tán hul la dék és -tör me lék 8108 30

16. Cir kó ni um hul la dék és -tör me lék 8109 30

17. An ti mon hul la dék és -tör me lék 8110 20

18. Man gán hul la dék és -tör me lék 8111 00 19

19. A vas- és acél gyár tás nál ke let ke zõ szem csé zett sa lak (sa lak ho mok) 2618

20. Sa lak, ko hó sa lak (a szem csé zett sa lak ki vé te lé vel), re ve, a vas- va gy az acél gyár tás nál
ke let ke zõ egyéb hul la dék

2619

21. Ar zént, fé met va gy ezek ve gyü le te it tar tal ma zó ha mu és üle dék (a vas- va gy acél gyár -
tás nál ke let ke zõ ha mu és üle dék ki vé te lé vel)

2620

22. Vissza nyert (hul la dék és hasz nált) pa pír va gy kar ton 4707

23. Üveg cse rép és más üveg hul la dék 7001 00 10

24. Mû anyag hul la dék és for gács 3915

25. Lágy gu mi hul la dék, -tör me lék és -for gács, és az ezek bõl nyert por és gra nu lá tum 4004

26. Ne mes fém- és ne mes fém mel pla tí ro zott fém hul la dék és -tör me lék; más ne mes fé met
va gy ne mes fém ve gyü le tet tar tal ma zó hul la dék és tör me lék, el sõ sor ban ne mes fém
vissza nye ré sé hez

7112

27. Szem cse és por nyers vas ból, tü kör vas ból, vas ból va gy acél ból 7205

28. Hasz nált va gy új rongy, zsi neg-, kö tél-, ha jó kö tél-hul la dék és hasz nált tex til áru
 zsinegbõl, kö tél bõl va gy ha jó kö tél bõl

6310

7. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A mezõgazdasági tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások

I. RÉSZ: TERMÉKEK

A. pont

Sor-
szám

Meg ne ve zés vtsz.

 1. Élõ nö vény (be le ért ve azok gyö ke re it is), dug vány, olt vány stb.
Zöld ség pa lán ta

0602 10
0602 20, 0602-bõl

 2. Bur go nya 0701
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Sor-
szám

Meg ne ve zés vtsz.

 3. Élel me zé si cél ra al kal mas zöld ség fé lék, gyö ke rek és gu mók (ki vé ve: hán tolt és fe le s)
szaporító anyag zöld ség fé lék hez

0702-tõl 
0709-ig,
0713-ból, 
1209-bõl

 4. Szõ lõ 0806 10

 5. Élel me zé si cél ra al kal mas gyü mölcs és dió
és dinnye fé lék héja

0802 11-tõl 
0802 50-ig, 
0807 11, 
0807 19, 0808,
0809,
0810 10-tõl 0
810 40-ig, 
0810 90-bõl

 6. Ha zai ter mesz té sû fû szer nö vé nyek 0904 20, 0909,
0910-bõl

 7. Ga bo na fé lék
mu har, csu miz

1001-tõl 
1007-ig, 
1008 10,
1008 20,
1008 30, 
1008 90 10
1008 90 90-bõl

 8. Kü lön fé le mag vak, ipar i és gyógy nö vé nyek
Sza po rí tó anyag ipar i nö vé nyek hez

1201, 1202
1204-tõl 1207-ig,
1209-bõl, 
1210-bõl,
1211 90-bõl, 
1212 91,
1212 99 80-ból,
1213, 
1401 90-bõl, 
1403 00, 
2401 10,
2401 20, 
5301 10, 
5302 10

 9. Mák gu bó 1211 90 98 99-bõl

10. Ta kar mány nö vé nyek (ki vé ve az õr le mény és a pel let) 
Sza po rí tó anyag ta kar mány nö vé nyek hez

1214-bõl
2308 00 40 00-ból,
1209-bõl

11. Fel dol go zott, tar tó sí tott sa ját elõ ál lí tá sú zöld ség, gyü mölcs, sa va nyú ság, cit rus fé lék 
és dinnye fé lék héja
pa ra di csom lé

0711, 0712,
0811-tõl 0813-ig,
0814-bõl,
2001, 
2003-tõl 2009-ig,
2002-bõl

12. Must és bor 2204-bõl

13. Bor sep rõ, bor kõ 2307-bõl

14. Szõ lõ tör köly 2308-ból
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B. pont

Sor-
szám

Meg ne ve zés vtsz.

 1. Ló, szar vas mar ha, ser tés, juh, kecs ke, ba rom fi és más élõ ál lat (a sport ló, ver seny ló,
ku tya, macs ka, dísz ál lat, la bo ra tó ri u mi és ál lat ker ti ál lat ki vé te lé vel)

0101-tõl 0105-ig,
0106-ból

 2. Ha lak (csak az édes ví zi ha lak, hal ik ra), rá kok, pu ha tes tû és más ge rinc te len ví zi ál la tok 0301-bõl, 0302-bõl,
0306 29 10,
0307-bõl, 0307 60,
0307 91-bõl

 3. Nyers tej 0401-bõl

 4. Friss to jás 0407-bõl

 5. Ter mé sze tes méz 0409

 6. Má sutt nem em lí tett ál la ti ere de tû ter mé kek (szõr, há zi ál la tok sper má ja, pro po lisz,
méh pem põ, vi rág por, méh vi asz, méh pem põ vel dú sí tott méz)

0502, 0503, 0505,
0511-bõl, 
1301 90 90 99-bõl,
0410-bõl, 
1212 99-bõl, 
1521 90-bõl, 
2106 90 98-ból

 7. Ál la ti vagy nö vé nyi trá gya 3101

 8. Nyers szõr me 4301-bõl

 9. Le gom bo lyí tás ra al kal mas se lyem her nyó gu bó 5001

10. Nyers gyap jú 5101

11. Er dei fák és cser jék cse me té je, olt vá nya 0602-bõl

12. Er dei fák és cser jék mag ja 1209 99-bõl

13. Fel dol go zott tej és tej ter mé kek 0401-bõl, 
0402-tõl 0406-ig

II. RÉSZ: SZOLGÁLTATÁSOK

Sor-
szám

Meg ne ve zés

 1. Ta laj mû ve lés, ara tás, csép lés, pré se lés, szü re te lés, be ta ka rí tás, ve tés és ül te tés

 2. Me zõ gaz da sá gi ter mé kek cso ma go lá sa és pi ac ra tör té nõ elõ ké szí té se, mint pél dá ul me zõ gaz da sá gi ter mé kek
szá rí tá sa, tisz tí tá sa, ap rí tá sa, fer tõt le ní té se és si ló zá sa

 3. Me zõ gaz da sá gi ter mé kek tá ro lá sa

 4. Ló, szar vas mar ha, ser tés, juh, kecs ke, ba rom fi és más élõ ál lat (a sport ló, ver seny ló, ku tya, macs ka, dísz -
állat, la bo ra tó ri u mi és ál lat ker ti ál lat ki vé te lé vel) gon do zá sa, te nyész té se és híz la lá sa

 5. Me zõ gaz da sá gi, er dõ gaz dál ko dá si vagy hal gaz da sá gi vál lal ko zá sok ban al kal ma zott esz kö zök mezõgazda -
sági cé lok ra tör té nõ bér be adá sa

 6. Mû sza ki se gít ség nyúj tás

 7. Gyom ir tás és me zõ gaz da sá gi kár te võk ir tá sa, nö vé nyek és föl dek per me te zé se

 8. Me zõ gaz da sá gi, er dõ gaz dál ko dá si ön tö zõ be ren de zé sek üze mel te té se

 9. Víz le csa po ló be ren de zé sek üze mel te té se

10. Fák nye sé se és ki vá gá sa, valamint egyéb me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si szol gál ta tá sok



8. számú melléklet
a 2007. évi CXXVII. törvényhez

Mûalkotások, gyûjteménydarabok és régiségek

I. rész: mû al ko tá sok

1. mû vész ál tal sa ját ke zû leg ké szí tett fest mény, rajz,
pasz tell kép, ré szek bõl össze ál lí tott kép (kol lázs) és de ko -
ra tív táb la (vtsz. 9701-bõl);

2. mû vész ál tal sa ját ke zû leg ké szí tett és kor lá to zott
szám ban elõ ál lí tott met szet, nyo mat és li tog rá fia (vtsz.
9702 00 00-ból);

3. mû vész ál tal sa ját ke zû leg ké szí tett szob rász mû vé -
sze ti al ko tás bár mi lyen anyag ból (vtsz. 9703-ból),
valamint az er rõl leg fel jebb 8 pél dány ban ké szí tett önt -
vény má so lat, amely nek sok szo ro zá sát a mû vész vagy jog -
utód já nak sze mé lyes fel ügye le te alatt vé gez ték;

4. mû vész sa ját ere de ti terv e alap ján leg fel jebb 8 pél -
dány ban ké szí tett kézi szö vé sû fa li szõ nyeg, kár pi t (vtsz.
5805 00 00-ból) és fali dra pé ria (vtsz. 6304 00 00-ból);

5. mû vész ál tal sa ját ke zû leg ké szí tett és szig nált egye -
di ke rá mia;

6. mû vész ál tal sa ját ke zû leg, leg fel jebb 8 szá mo zott
pél dány ban ké szí tett, és a mû vész vagy a mû vé sze ti mû -
hely ál tal szig nált réz ala pú tûz zo mánc, ki vé ve az öt vös- és 
ék szer ter mé ke ket;

7. mû vész ál tal sa ját ke zû leg ké szí tett, és ál ta la vagy
fel ügye le te alatt leg fel jebb 30 szá mo zott pél dány ban
– min den mé re tet és hor do zót ide ért ve – sok szo ro zott, és a
mû vész ál tal szig nált fény kép.

II. rész: gyûj te mény da ra bok

1. pos ta- és il le ték bé lyeg, le bé lyeg zett pos ta bé lyeg,
elsõ napi bé lyeg zés sel el lá tott bo rí ték, pos tai le ve le zõ lap
és bo rí ték (bé lye ges pa pír) és más ha son ló ér vény te le ní tett
vagy pos ta tisz ta ter mék, fel té ve, hogy ezek nin cse nek for -
ga lom ban, ille tõ leg nem is szán ják for ga lom ra (vtsz.
9704 00 00);

2. ál lat ta ni, nö vény ta ni, ás vány ta ni, ana tó mi ai, tör té -
nel mi ér té kû, ar che o ló gi ai, pa le on to ló gi ai, et nog rá fi ai és
nu miz ma ti kai gyûj te mény és gyûj te mény da rab (vtsz.
9705 00 00).

III. rész: ré gi sé gek

– a vtsz. 9701–9705 alá nem tar to zó, 100 év nél idõ sebb 
ter mék (vtsz. 9706 00 00).

9. számú melléklet
a 2007. évi CXXVII. törvényhez

Az „adó” kifejezés jelentése a Közösség egyes
tagállamaiban

1. A Bel ga Ki rály ság ese té ben: Be las ting over de
 toegevoegde wa ar de (BTW), il le tõ leg Taxe sur la va le ur
ajo u tée (TVA);

2. a Bol gár Köz tár sa ság ese té ben: Da nak var hu do ba -
ve na stoj nost;

3. Cip rus ese té ben: Fo ros Pros tit he me nis Ak si as
(FPA);

4. a Cseh Köz tár sa ság ese té ben: Daò z pø i da né hod noty 
(DPH);

5. a Dán Ki rály ság ese té ben: MervFr di af gift (Moms);

6. az Egye sült Ki rály ság ese té ben: Va lue Ad ded Tax
(VAT);

7. az Észt Köz tár sa ság ese té ben: Kä i be mak su;

8. a Finn Köz tár sa ság ese té ben: Ar von li sä ve ro (ALV);

9. a Fran cia Köz tár sa ság ese té ben: Taxe sur la va le ur
ajo u tée (TVA);

10. a Gö rög Köz tár sa ság ese té ben: Fo ros Pros tit he me -
nis Ak si as (FPA);

11. a Hol land Ki rály ság ese té ben: Be las ting over de
 toegevoegde wa ar de (BTW);

12. Ír or szág ese té ben: Cáin Bhre is lu a cha, il le tõ leg
 Value Ad ded Tax (VAT);

13. a Len gyel Köz tár sa ság ese té ben: Po da tek od
 towarow i us³ug;

14. a Lett Köz tár sa ság ese té ben: Pi e vi e not~s v�rt§bas
no dok lis (PVN);

15. a Lit ván Köz tár sa ság ese té ben: Prid�tin�s vert�s
mo kes tis (PVM)

16. a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség ese té ben: Taxe sur la 
va le ur ajo u tée (TVA);

17. a Mál tai Köz tár sa ság ese té ben: It-Tax xa Fuq
 Il-Valur Miz jud;

18. a Ma gyar Köz tár sa ság ese té ben: Ál ta lá nos for gal mi 
adó (ÁFA);

19. a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság ese té ben:
Um satzs te u er (USt);

20. az Olasz Köz tár sa ság ese té ben: Im pos ta sul va lo re
ag gi un to (IVA);

21. az Oszt rák Köz tár sa ság ese té ben: Um satzs te u er
(USt);

22. a Por tu gál Köz tár sa ság ese té ben: Im pos to sob re o
Va lor Ac res cen ta do (IVA);

23. Ro má nia ese té ben: Taxa pe va lo a rea adã u gatã
(TVA); 

24. a Spa nyol Ki rály ság ese té ben: Im pu es to sob re el
Va lor AZdi do;

25. a Svéd Ki rály ság ese té ben: Mer vär dess katt
(Moms);

26. a Szlo vák Köz tár sa ság ese té ben: Daò z pri da nej
hod noty (DPH);

27. a Szlo vén Köz tár sa ság ese té ben: Da vek na do da no
vred nost.
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
310/2007. (XI. 16.) Korm.

rendelete

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról,
feladatairól és hatáskörérõl szóló

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35. §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kör ben, az Al kot -
mány 40. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja: 

1. §

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás -
kö ré rõl szó ló 276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a továb biakban: R.) 4. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 2. §-ának (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket a KEKKH jog sza bály ban
meg ha tá ro zott vá lasz tá si ügy cso port jai te kin te té ben az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter gyako -
rolja.”

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
4. §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban a „ , va la mint” szö -
veg rész és az R. 4. §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja a ha tá -
lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá -
lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

4/2007. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak bün te -
tõ jog egy sé gi ta ná csa Bu da pes ten, a 2007. év no vem ber hó 
5. nap ján tar tott nyil vá nos ülé sen meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

I. A ga ráz da ság bûn cse lek mé nye tár sas el kö ve té sé nek
tör vényi tény ál lást meg va ló sí tó ala nyai ön ál ló tet te sek
nem le het nek. Az ön ál ló tet tes ség ak kor is ki zárt, ha a cso -
por tos el kö ve tés so rán egy más el len lép nek fel.

II. A Btk. 271.  §-ának (1) be kez dé sé be üt kö zõ és a (2) be -
kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ ga ráz da ság bûn tet te társ tet -
te se i nek szán dék- és aka rat egy sé ge [Btk. 13.  §, 20.  § (2) bek.] 
szem pont já ból csak an nak be lá tá sa szük sé ges, hogy az egy -
más sal – vagy má sok kal – szem be ni erõ sza kos cse le ke de tük
köz vet le nül és dur ván sért he ti a kö zös ség nyu gal mát. Az el -
kö ve tõk sze mé lyes mo ti vá ci ó ja, in dí té ka a szán dék egy ség
meg íté lé sé nél fi gyel men kí vül ma rad.

III. A ga ráz da ság bûn cse lek mé nyé nek társ tet tes kén ti
el kö ve té sét nem zár ja ki az, ha a sze mély el le ni erõ sza kos
ma ga tar tás egy ide jû leg ala ki bûn hal ma za tot al ko tó tes ti
sér tést is meg va ló sít (BK. 93.), s ez utób bi bûn cse lek -
ményt te kint ve a társ tet tes ség is mér vei hi á nyoz nak.

INDOKOLÁS

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se – a Pé csi Íté lõ -
táb la Bün te tõ Kol lé gi u ma ve ze tõ jé nek kez de mé nye zé sé -
re – a Be. 440.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az
ítél ke zé si gya kor lat egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
[Be. 439.  § (1) bek. a) pont] jog egy sé gi el já rás le foly ta tá -
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sát és jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta ab -
ban az elvi jog al kal ma zá si kér dés ben, hogy a Btk. 271.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ ga ráz da ság
bûn tet tét el kö ve tõ cso port részt ve võ i nek az el kö ve tõi mi -
nõ sé ge társ tet te si vagy ön ál ló tet te si ab ban az eset ben, ha a 
ga ráz da ság el kö ve té se so rán egy más sal szem ben lép nek
fel és a tör vényi tény ál lás ré szét al ko tó erõ sza kos ma ga tar -
tá su kat a cso port má sik vagy töb bi részt ve võ jé nek sze mé -
lyét, tes ti ép sé gét sért ve va ló sít ják meg.

A jog egy sé gi in dít ványt kez de mé nye zõ kol lé gi um ve ze -
tõ az in dít vány tár gyá ul meg je lölt jog kér dés ben az ille té -
kességi te rü le tén mû kö dõ bí ró sá gok – a Tol na Me gyei Bí -
ró ság és a So mogy Me gyei Bí ró ság, il le tõ leg az ille té -
kességi te rü le tük höz tar to zó egyes he lyi bí ró sá gok – ítél -
ke zé sé ben el len té tes gya kor la tot ész lelt.

A Ka pos vá ri Vá ro si Bí ró ság a 9.B.617/2005. szá mú,
 illetõleg a má sod fo kon el járt So mogy Me gyei Bí ró ság a
Bf.15/2006. szá mú ügy ben, és a Sió fo ki Vá ro si Bí ró ság a
4.B.368/2005. szá mú, il le tõ leg a má sod fo kon el járt So -
mogy Me gyei Bí ró ság a Bf.13/2006. szá mú ügy ben az
ügy dön tõ ha tá ro za tá ban a cso por to san el kö ve tett ga ráz da -
ság bûn tet tét el bí rál va az el kö ve tõk nek az egy más sé rel -
mé re meg va ló sí tott ga ráz da cse lek mé nyét va la mennyi ter -
helt ese té ben társ tet tes ként el kö ve tett nek ér té kel te.

Ez zel szem ben a Szek szár di Vá ro si Bí ró ság a
26.B.3/2000/36. szá mú és a Tol na Me gyei Bí ró ság mint
má sod fo kú bí ró ság a 3.Bf.172/2006/11. szá mú, va la mint a 
Bony há di Vá ro si Bí ró ság a B.107/2006/10. szá mú és a
Tol na Me gyei Bí ró ság, mint má sod fo kú bí ró ság a
3.Bf.61/2007/3. szá mú ha tá ro za tai – el vet ve a me gyei fõ -
ügyész ség jogi ál lás pont ját – ön ál ló tet tes ként (és nem
társ tet tes ként) el kö ve tett ga ráz da ság bûn tet té nek ér té kel -
ték azok nak a ter hel tek nek a cse lek mé nyét, akik, mint a
Btk. 137.  § 13. pont ja sze rint cso por tot al ko tó el kö ve tõk a
ki hí vó an kö zös ség el le nes erõ sza kos cse lek mé nyü ket egy -
más sal szem ben haj tot ták vég re.

A Tol na Me gyei Bí ró ság ha tá ro za ta i ban ki fej tett jogi ál -
lás pont lé nye ge az, hogy amennyi ben há rom sze mély egy
he lyen és egy idõ ben va ló sít ja meg a Btk. 271.  § (1) be kez -
dé sé be üt kö zõ ga ráz da ság tör vényi tény ál lá sát, a cso por -
tos el kö ve tés, mint mi nõ sí tõ kö rül mény meg ál la pít ha tó, de 
„az en nél szo ro sabb kö zös bûn el kö ve tõi kap cso lat, a társ -
tet tes ség csak tel jes szán dék egy ség ese tén jön lét re”. Az
elõbb fel so rolt ügyek ben pe dig a szán dék egy ség azért nem 
ál la pít ha tó meg, mert a sze mély el le ni erõ sza kot egy más -
sal szem ben el kö ve tõk kö zött nem le het szó aka rat egy ség -
rõl. Ha az el kö ve tõk el len té tes ér dek bõl, sõt egy más el len
irá nyu ló szán dék kal cse lek sze nek, úgy kö zöt tük a Btk.
20.  §-ának (2) be kez dé sé ben a társ tet tes ség hez meg kí vánt
ér zel mi és ér tel mi azo no su lás, a szán dék- és aka rat egy ség
hi ány zik.

* * *

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a fel ve tett elvi kér -
dés meg ol dá sát a So mogy me gyé ben mû kö dõ bí ró sá gok

is mer te tett ha tá ro za tai tar tal maz zák he lye sen. A ko ráb ban
kö zölt ese ti dön té sek és jog egy sé gi ha tá ro zat is mer te té sé -
vel ál lás pont já nak alá tá masz tá sá ul a kö vet ke zõk re mu ta -
tott rá:

A ga ráz da ság cso por to san el kö ve tett ként mi nõ sül ak kor 
is, ha a há rom vagy több sze mély nem együt te sen, egy mást 
tá mo gat va, ha nem egy más sal szem ben vesz részt az el kö -
ve tés ben (BH 1985/299.).

A cso por tos el kö ve tés foly tán a társ tet tes ként el kö ve tett 
ga ráz da ság bûn tet té nek meg ál la pí tá sá ra al kal mas an nak a
ma ga tar tá sa, aki a két tár sa ki hí vó an kö zös ség el le nes, erõ -
sza kos cse lek mé nyé be – a már meg va ló sí tott ri a da lom kel -
té sé re al kal mas tör té né sek is me re té ben – be kap cso ló dik,
és a továb biak ban maga is részt vesz a sér tett bán tal ma zá -
sá ban (BH 2003/309.).

A ga ráz da ság cso por to san el kö ve tett kén ti mi nõ sí té sét
nem zár ja ki, ha az el kö ve tõk egyi ké nek fe le lõs ség re vo ná -
sá ra – vád eme lés hi á nyá ban – nem ke rült sor. „A ga ráz da -
ság bûn tet té nek meg ál la pí tá sát nem zár ja ki, ha há rom
vagy több el kö ve tõ nem együt te sen, egy mást tá mo gat va
lép fel, ha nem egy más sal szem ben áll. Így a há rom sze -
mély ál tal meg va ló sí tott ga ráz da ság ak kor is cso por to san
el kö ve tett nek (Btk. 137.  § 13. pont) mi nõ sül, ha az el kö ve -
tõk a ki hí vó an kö zös ség el le nes ma ga tar tá su kat egy más sal
szem ben va ló sít ják meg. Az ilyen ma ga tar tás ugyan úgy al -
kal mas ri a da lom, meg bot rán ko zás oko zá sá ra, ugyan úgy
fo ko zot tan ve szé lyes, mint ha az el kö ve tõk egy sé ge sen
lép né nek fel” (BH 2006/76.).

Az is mer te tett ese ti dön té sek azt szem lél te tik: a bí rói
gya kor lat kö vet ke ze tes ab ban, hogy cso por tos nak te kin ti a 
leg alább há rom sze mély tett le ges sé ge ál tal meg va ló sí -
tott – ri a da lom kel tés re al kal mas – cse lek ményt, füg get le -
nül at tól, hogy azok ki (kik) el len lép tek fel. Egy ön te tû az
ítél ke zés ab ban is, hogy a ga ráz dál ko dók sze mé lyes in dí -
té ka kö zöm bös (BH 1983/434.).

„A ki hí vó an kö zös ség el le nes ma ga tar tást ta nú sí tó ga -
ráz da el kö ve tõ tu da tá ban van an nak, hogy erõ sza kos cse -
le ke de te köz vet le nül és dur ván sér ti/sért he ti a kö zös ség
nyu gal mát, ám – akár sze mé lyes mo ti vá ci ó ból fa ka -
dó – tet tét e kö zös sé gi ér dek sem mi be vé te lé vel hajt ja vég -
re. Cse lek mé nyé ben a kö zös sé gi ér dek kel való szem be for -
du lás leg alább az es he tõ le ges szán dék szint jén fel is mer he -
tõ.” (BH 2005/313.). A ga ráz da sá got el kö ve tõ tu da tá nak,
te hát ennyit és nem töb bet kell át fog nia. A ga ráz da ság
bün te tõ jo gi meg íté lé se szem pont já ból az el kö ve tõk cse -
lek mé nyü ket „nem egy más el len”, ha nem a köz nyu ga lom
sé rel mé re va ló sít ják meg. Ezért tár sas bûn el kö ve tés ese tén 
a társ tet tes sé gük ag gály ta la nul meg ál la pít ha tó ak kor is, ha
erõ sza kos sá gu kat sze mé lyes né zet el té ré sük, vi tá juk vál -
tot ta ki. „Ér de ke ik” (in du la ta ik), sze mé lyük szem ben ál lá -
sa a ga ráz da ság bûn cse lek mé nyé vel kap cso lat ban kí vül
ma rad a Btk. 13.  §-ának szán dé kos ság fo gal mán.

Ter mé sze te sen mind ezek nek a kö ve tel mé nyek nek és
fel té te lek nek csak ak kor le het jogi je len tõ sé gük, ha a tár -
sas bûn el kö ve tés ala nyai va la mennyi en a jog ta lan ság ta la -
ján áll nak. A jog ta lan tá ma dás el len jo go san vé de ke zõ,
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vagy köz ér dek bõl be avat ko zó, il let ve a rend hely re ál lí tá sa
ér de ké ben cse lek võ sze mély nyil ván va ló an nem von ha tó a 
ga ráz da sá got meg va ló sí tó cso port (Btk. 137.  § 13. pont)
fo gal ma alá, mert nem a köz nyu ga lom el len fej ti ki te vé -
keny sé gét.

A cso port bün te tõ jo gi ér té ke lé sé nek a 2/2000. BJE szá -
mú jog egy sé gi ha tá ro zat ban ki fej tett ál ta lá nos sza bá lyai
alól a ga ráz da ság sem ki vé tel. Te hát a ré sze sek és a tet tes
(társ tet te sek) együtt al kot hat nak e bûn cse lek mény te kin te -
té ben is cso por tot, akár egy más el len, akár egy mást tá mo -
gat va hajt ják vég re erõ sza kos tet te i ket. A há rom vagy több 
sze mély, mint a Btk. 271.  § (1) be kez dé sé nek meg fe le lõ
tény ál lás sze rû ma ga tar tást ta nú sí tó ala nyai vi szont nem
mi nõ sít he tõk ön ál ló tet te sek nek.

Az ítél ke zé si gya kor lat tük ré ben nem áll ja meg a he lyét
a Tol na Me gyei Bí ró ság 3.Bf.172/2006/11. szá mú íté le té -
nek az a – fõ ügyész sé gi ál lás pon tot cá fo la ta ként fel ho -
zott – ok fej té se, amely az egy mást köl csö nö sen üt le ge lõ,
szem ben ál ló sze mé lyek cse lek mé nyét ér té kel ve azt jut tat -
ja ki fe je zés re: „A társ tet te si cse lek mé nyi egy ség el vét kö -
vet ve az a kép te len hely zet ala kul na ki, hogy az el kö ve tõ a
sa ját sé rel mé re más ál tal meg va ló sí tott sze mély el le ni bûn -
cse lek mé nyért is fe lel ne.”

A me gyei bí ró ság idé zett elvi ál lás pont ja azért té ves,
mert „az ún. ta lál ko zó bûn cse lek mé nyek” ese tén – a köl -
csö nös bán tal ma zás – cso por tos (tár sas) ga ráz da ság ként
való ér té ke lé se mel lett, ha an nak egyéb fel té te lei meg van -
nak (BK 93.), az zal hal ma zat ban kell meg ál la pí ta ni a tes ti
sér tést is, amely nek az oko zó ja ezért a bûn cse lek mé nyért
már ön ál ló tet tes ként fe lel het. Mind ez nem érin ti a ga ráz -
da ság cso por tos, és azon be lü li társ tet te si el kö ve tést.

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se azt in dít vá nyoz -
ta, hogy a jog egy sé gi ta nács a fel ve tett vi tás elvi jog al kal -
ma zá si kér dés ben az aláb bi ak sze rint ad jon irány mu ta tást:

1. A Btk. 271.  § (1) be kez dé se és (2) be kez dés a) pont ja 
sze rin ti ga ráz da ság bûn tet tét meg va ló sí tó cso por tos el kö -
ve tés ese tén a cso port tag jai társ tet te sek, vagy társ tet te sek
és ré sze sek, il let ve tet tes és ré sze sek le het nek.

E tör vényhely alá von ha tó tár sas el kö ve tés ala -
nyai – cso por ton be lül – ön ál ló tet te sek nek nem mi nõ sít he -
tõk.

2. A Btk. 271.  § (1), (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ga -
ráz da ság bûn tet te társ tet te se i nek szán dék- és aka rat egy sé -
ge [Btk. 13.  §, 20.  § (2) bek.] szem pont já ból an nak be lá tá -
sa szük sé ges, hogy az egy más sal – vagy má sok kal – szem -
be ni erõ sza kos cse le ke de tük köz vet le nül és dur ván sért he -
ti a kö zös ség nyu gal mát. Az el kö ve tõk sze mé lyes mo ti vá -
ci ó ja, in dí té ka a szán dék egy ség meg íté lé sé nél fi gyel men
kí vül ma rad.

3. A ga ráz da ság társ tet tes kén ti el kö ve té sé nek meg ál la -
pí tá sát nem zár ja ki, ha a sze mély el le ni erõ sza kos ma ga -
tar tás egy ide jû leg tes ti sér tést is meg va ló sít. A két bûn cse -

lek ményt – egyéb fel té te lek meg va ló su lá sa ese tén
(BK 93.) – bûn hal ma zat ban kell meg ál la pí ta ni.

4. Cso por tos el kö ve té sen be lül is meg kell je löl ni az el -
kö ve tõi mi nõ sé get az íté let ren del ke zõ ré szé ben (társ tet -
tes ként, bûn se géd ként el kö ve tett ga ráz da ság bûn tet te).

* * *

A leg fõbb ügyész a jog egy sé gi in dít vány ban ki fej tett
jogi ál lás pont tal min den ben egyet ér tett és az an nak meg fe -
le lõ jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ra tett in dít ványt
(BF.2342/2007. szám).

* * *

A jog egy sé gi ta nács a jog egy sé gi in dít vány ban ki fej -
tett – a So mogy me gyé ben mû kö dõ bí ró sá gok íté le te i vel
szem lél te tett és a kez de mé nye zõ íté lõ táb la kol lé gi um ve -
ze tõ jé nek a vé le mé nyé vel is meg egye zõ – jogi ál lás pont tal 
ér tett egyet.

A bûn cse lek mény cso por tos el kö ve té sé nek meg ál la pí -
tá sá val össze füg gõ jog ér tel me zé si kér dé se ket a 2/2000.
bün te tõ jog egy sé gi ha tá ro zat ren dez te. Rá mu ta tott arra,
hogy a cso port tag jai a bûn cse lek mény – pon to sab ban a
tet te si (társ tet te si) ma ga tar tás – hely szí nén vagy an nak kö -
ze lé ben, te hát azo nos al ka lom mal, jól kö rül ha tá rol ha tó
tér be li és idõ be li ha tá rok kö zött együtt mû köd ve vesz nek
részt a cse lek mény vég hez vi te lé ben. A bûn cse lek mény ré -
sze sei csak ak kor te kint he tõk a cso port tag ja i nak, ha a tet -
tes (társ tet te sek) mel lett ma guk is a bûn cse lek mény hely -
szí nén mû köd nek köz re az el kö ve tés ben, hely szí ni fel buj -
tás sal vagy az el kö ve tés hez se gít ség nyúj tá sá val. A cso -
port tag ja i nak az el kö ve tõi mi nõ sé gét az íté let ben pon to -
san meg kell ál la pí ta ni.

Az ítél ke zé si gya kor lat a ga ráz da ság bûn cse lek mé -
nyét – így a cso por tos el kö ve tés foly tán a ga ráz da ság bûn -
tet tét is – társ tet tes ként el kö ve tett nek ér té ke li, amennyi ben 
az a ter hel tek nek a tér ben és idõ ben össze füg gõ ki hí vó an
kö zös ség el le nes, meg bot rán ko zás vagy ri a da lom kel té sé re 
al kal mas sze mély el le ni erõ szak ki fej té sé vel (is) együtt já -
ró, egy más te vé keny sé gé nek az is me re té ben vég re haj tott
fel lé pé sé vel va ló sul meg (BH 2000/94., 2003/309.,
2006/76.). Az adott jog kér dés ben te hát a bí ró sá gok el té rõ
jog ér tel me zé se a jog egy ség sé rel mé nek a le he tõ sé gét ma -
gá ban hor doz za, s ez jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát
in do kol ja.

A jog iro da lom ban egy sé ges, az ítél ke zé si gya kor lat ban
is kö ve tett az az ál lás pont, mi sze rint a társ tet tes ség meg ál -
la pí tá sá nak – a Btk. 20.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott – együt tes fel té te le: tár gyi ér te lem ben ugyan azon
szán dé kos bûn cse lek mény tör vényi tény ál lá sá nak az egé -
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szé ben vagy rész ben tör té nõ meg va ló sí tá sa, ala nyi ol dal ról 
pe dig egy fe lõl a má sik, il le tõ leg a töb bi el kö ve tõ ma ga tar -
tá sa ob jek tív ve szé lyez te tõ jel le gé nek az is me re te (az egy -
más te vé keny sé gé nek köl csö nös tu da ta), más fe lõl az,
hogy mind egyik el kö ve tés ben részt ve võt ugyan azon tör -
vényi tény ál lás meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló akár egye nes,
akár es he tõ le ges szán dék ve zé rel je. (Az ugyan azon bûn -
cse lek mény hez kap cso ló dó rész esi ma ga tar tá sok lé nye gi -
leg ab ban kü lön böz nek a társ tet te sek ma ga tar tá sá tól, hogy
tény ál lá si ele met nem va ló sí ta nak meg). Ezek nek az el -
vek nek ér te lem sze rû en ér vé nye sül ni ük kell ak kor is, ha a
ga ráz da ság bûn cse lek mé nye cso por tos el kö ve tés sel va ló -
sul meg, s a cso port részt ve või akár egy mást tá mo gat va,
akár egy más sal szem ben áll va vesz nek részt a ga ráz da ság
egyik le het sé ges el kö ve té si ma ga tar tá sá nak, a sze mély el -
le ni erõ szak nak a ki fej té sé ben.

Ab ban az eset ben, ha a Btk. 137.  §-ának 13. pont ja sze -
rin ti cso por tot al ko tó el kö ve tõk ki hí vó an kö zös ség el le nes
és meg bot rán ko zás vagy ri a da lom kel té sé re ob jek tí ve al -
kal mas ma ga tar tá sa az egy más sal el len té tes ér dek kö rû,
egy más sal szem ben álló sze mély vagy sze mé lyek el le ni
erõ szak ki fej té sé ben – pl. egy más köl csö nös tes ti bán tal -
ma zá sá ban – (is) meg nyil vá nul, a társ tet tes ség meg ál la pí -
tá sá nak az összes kö ve tel mé nye meg va ló sul, ép pen úgy,
mint ha az együt te sen cse lek võk tény ál lás sze rû ilyen cse -
lek võ sé ge kí vül álló sze mély vagy sze mé lyek el len hat na.
Az egy más te vé keny sé gé nek köl csö nös tu da ta ilyen kor
nyil ván va ló. A szem ben álló fe lek egy más sal szem be ni
tett le ges sé ge so rán emel lett a részt ve võk mind egyi ke vi -
tat ha tat la nul tisz tá ban van az zal is, hogy a maga, és az õt
tá mo ga tó tár sa, va la mint a vele szem ben álló és hoz zá ha -
son ló an erõ szak kal cse lek võ sze mély vagy sze mé lyek a
sa ját ma ga tar tá suk kal az alap ve tõ kö zös sé gi nor má kat az
együtt élé si sza bá lyo kat sem mi be véve, azaz ki hí vó an sér -
tik. A szem ben álló és egy mást sér tõ en cse lek võ fe lek
szán dék egy sé ge te hát a köz nyu ga lom, mint jogi tárgy köz -
vet len sé rel mét vagy ve szé lyez te té sét il le tõ en két ség te len.
Igaz mind ez ak kor is, ha egyik el kö ve tõ a két vagy több
sze mély nek az egy más sal szem ben ki fej tett kö zös ség el le -
nes erõ sza kos cse lek võ sé gé be az ad di gi tör té né sek is me re -
té ben kap cso ló dik be va la me lyik ol da lon, va la me lyik fe let 
tá mo gat va.

Kö zöm bös eb bõl a szem pont ból az, hogy a cse lek ményt 
mi lyen sze mé lyes in dí ték mo ti vál ta, ami dõn az is, hogy a
sze mély el le ni erõ szak köl csö nös ki fej té se az egy más sal
szem ben álló fe lek nél azo nos, vagy el té rõ sú lyos sá gú kö -
vet kez ménnyel járt.

A társ tet tes ség imén ti ér tel me zé se a ga ráz da ság cso por -
tos el kö ve té se kö ré ben az ún. cse lek mény-egy ség kö ve tel -
mé nyét sem érin ti: Ha ugyan is a ga ráz da ság gal va ló sá gos
ala ki hal ma zat ban a tes ti ép sé get sér tõ bûn cse lek ményt is
meg kell ál la pí ta ni (BK 93.), ez a bûn cse lek mény az ered -
mény függ vé nyé ben el kö ve tõ ként el té rõ en (könnyû tes ti
sér tés ként, sú lyos tes ti sér tés ként) mi nõ sül het. Ek ként pe -
dig a gá ráz da ság gal ala ki hal ma za tot al ko tó tes ti ép sé get
sér tõ bûn cse lek mény te kin te té ben az egy más sal szem ben

cse lek võ fe lek kö zött a társ tet tes ség va ló ban ki zárt lesz,
ugyan is a passzív alany (sér tett) kü lön bö zõ sé ge foly tán
nem ugyan azt a szán dé kos bûn cse lek ményt va ló sít ják
meg. Az el len fél lel szem ben szán dék egy ség ben, s a társ -
tet tes ség egyéb is mér ve i vel azo nos ol da lon cse lek võk
azon ban a tes ti ép sé get sér tõ cse lek ményt társ tet tes ként
kö ve tik el. Ugyan ez a hely zet nyil ván va ló an ak kor is, ha a
ga ráz da ság bûn cse lek mé nyé nek szub szi di á ri us jel le ge
foly tán a ga ráz da ság és a tes ti ép sé get sér tõ bûn cse lek -
mény ala ki hal ma za ta lát szó la gos, és csak a tes ti ép sé get
sér tõ ga ráz da ság nál sú lyo sabb bûn cse lek mény el kö ve té se
ál la pít ha tó meg.

A ki fej tet tek foly tán he lye sen utal a jog egy sé gi in dít -
vány arra, hogy a cso por tos ga ráz da ság bûn cse lek mé nyét
el kö ve tõk le het nek mind nyá jan társ tet te sek, társ tet te sek és 
ré sze sek, vagy tet tes és ré sze sek, de ki zárt az, hogy a cso -
port részt ve või kö zül a ga ráz da ság tör vényi tény ál lá sát
meg va ló sí tó el kö ve tõk (leg alább két sze mély) ön ál ló tet -
tes ként le gye nek fe le lõs ség re von ha tók.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát – a Bszi. 32.  §-ának
(4) be kez dé se, il let ve a Be. 445.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján – a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2007. no vem ber 5.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Be le gi Jó zsef s. k., Dr. Akácz Jó zsef s. k.,
 elõ adó bí ró bí ró

Dr. Édes Ta más s. k., Dr. Ka to na Sán dor s. k.,
bíró bíró

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

5/2007. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün te -
tõ Jog egy sé gi Ta ná csa Bu da pes ten, a 2007. év no vem ber
hó 7. nap ján tar tott nyil vá nos ülé sen meg hoz ta a követ -
kezõ

jogegységi határozatot:

A jog egy sé gi ta nács a Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Kol -
lé gi u ma kö vet ke zõ ál lás fog la lá sa it ha tá lyon kí vül he lye zi:
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BK. 3., 7., 8., 20., 24., 26., 29., 31., 32., 33., 34., 36., 40., 
43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 53., 61., 62., 65., 71.,
72., 73., 74., 85., 88., 90., 91., 93., 95., 101., 103., 104.,
107., 109., 114., 123., 126., 128., 132., 134., 135., 136.,
137., 138., 139., 140., 144., 148., 149., 153., 154., 155.,
161., 162., 163., 171.

INDOKOLÁS

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se a Be. 439.  §-a
(1) be kez dé se a) pont ja alap ján – az egy sé ges ítél ke zé si
gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben – jog egy sé gi el já rás le -
foly ta tá sát és jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá -
nyoz ta.

Az in dít vány ban fog lal tak lé nye ge a kö vet ke zõ:
Az 1997. ok tó ber 1-jén ha tály ba lé pett Bszi. 105.  §-a

sze rint a tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ho zott elvi
dön té sek, irány el vek és kol lé gi u mi ál lás fog la lá sok az el té -
rõ irány mu ta tást tar tal ma zó jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho -
za ta lá ig al kal maz ha tók.

A Bszi. ha tály ba lé pé se óta el telt 10 év ben szá mos jog -
sza bá lyi vál to zás ra ke rült sor. Ezek több ko ráb bi kol lé gi u -
mi ál lás fog la lást érin tet tek. A Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ 
Kol lé gi u ma több al ka lom mal – leg utóbb a 2/2007. BK. vé -
le mé nyé ben – fe lül vizs gál ta a még ha tá lyos kol lé gi u mi ál -
lás fog la lá sa it és a – jog sza bály vál to zás foly tán – tar tal mi -
lag meg ha la dot ta kat nem te kin tet te irány adó nak.

A bün te tõ kol lé gi um a ha tá ro zat ren del ke zõ rész ben fel -
so rolt még ha tá lyos kol lé gi u mi ál lás fog la lá so kat is meg -
vizs gál ta és en nek alap ján jog egy sé gi el já rást kez de mé -

nye zett azok ha tá lyon kí vül he lye zé sé re an nak ér de ké ben,
hogy a bün te tõ kol lé gi um vé le mény for má já ban – a jog -
sza bá lyi vál toz ta tá sok nak és a bí rói gya kor lat ala ku lá sá -
nak meg fe le lõ mó do sí tá sok kal – ál lást fog lal has son.

A leg fõbb ügyész az in dít vánnyal min den ben egyet ér -
tett (BF.2475/2007.).

A jog egy sé gi in dít vány ala pos.
A jog sza bá lyok vál to zá sai és az ítél ke zé si gya kor lat ala -

ku lá sa fel tét le nül szük sé ges sé te szi a szó ban levõ kollé -
giumi ál lás fog la lá sok fe lül vizs gá la tát és e vizs gá lat ered -
mé nyé nek kol lé gi u mi vé le mény for má já ban köz zé té te lét.

A Bszi. idé zett ren del ke zé se ér tel mé ben ez csak úgy le -
het sé ges, hogy a jog egy sé gi ta nács a kol lé gi u mi ál lás fog -
la lá so kat ha tá lyon kí vül he lye zi. A jog egy sé gi ta nács en -
nek meg fele lõen ha tá ro zott.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát – a Bszi. 32.  §-a
(4) be kez dé se, il let ve a Be. 445.  §-a (2) be kez dé se alap -
ján – a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2007. no vem ber 7.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Édes Ta más s. k., Dr. Akácz Jó zsef s. k.,
 elõ adó bí ró bí ró

Dr. Sza bó Gyõ zõ s. k., Dr. Már ki Zol tán s. k.
bíró bíró
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
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Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
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2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


