
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,

2008. már ci us 17.,

hétfõ

44. szám

Ára: 250,– Ft



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,

2008. már ci us 17.,

hétfõ

44. szám

Ára: 250,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2008: VII. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111

 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi VII.
tör vény

egyes adótör vények módosításáról*

I. Fejezet

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL  SZÓLÓ
2007. ÉVI CXXVII. TÖR VÉNY MÓDOSÍTÁSA

1.  § Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.) 10.  §-ának
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

[10.  § Ter mék ér té ke sí té sé nek mi nõ sül to váb bá:]
„d) az épí té si-sze re lé si mun ká val lét re ho zott, az in gat -

lan-nyil ván tar tás ban be jegy zen dõ in gat lan át adá sa a jo go -
sult nak, még ab ban az eset ben is, ha a tel je sí tés hez szük sé -
ges anya go kat és egyéb ter mé ke ket a jo go sult bo csá tot ta
ren del ke zés re.”

2.  § Az Áfa tv. 57.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi szö veg je lö lé se (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) Bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi el já rás ke re té ben bí ró -
ság nak vagy más ha tó ság nak nyúj tott szol gál ta tás ese té -
ben, ha az en nek fe jé ben járó el len ér té ket a bí ró ság vagy
más ha tó ság ha tá ro zat tal (vég zés sel) ál la pít ja meg, tel je sí -
tés az el len ér té ket meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat nak (vég -
zés nek) a szol gál ta tás nyúj tó já val tör té nõ köz lé se.”

3.  § (1) Az Áfa tv. 85.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Men tes az adó alól:]
„f) az a szol gál ta tás nyúj tás – az ét kez te tés ki vé te lé vel,

ha az en nek fe jé ben járó el len ér ték kü lön té rí ten dõ meg –
és az ah hoz szo ro san kap cso ló dó ter mék ér té ke sí tés, ame -
lyet szo ci á lis el lá tás ke re té ben köz szol gál ta tó – ilyen mi -
nõ sé gé ben – tel je sít;”



(2) Az Áfa tv. 85.  §-a (1) be kez dé sé nek h) és i) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Men tes az adó alól:]
„h) az a szol gál ta tás nyúj tás – az ét kez te tés ki vé te lé vel,

ha az en nek fe jé ben járó el len ér ték kü lön té rí ten dõ meg –
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 – az ét kez te -
tés ki vé te lé vel, ha az en nek fe jé ben járó el len ér ték kü lön
té rí ten dõ meg –, va la mint 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;”

4.  § (1) Az Áfa tv. 88.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett vá lasz tá si jog kü -
lön-kü lön vagy együt te sen gya ko rol ha tó oly mó don, hogy
az adó kö te les sé té tel – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el té rés sel – az (1) be kez dés a), ille tõ leg b) pont ja alá tar to -
zó va la mennyi ter mék ér té ke sí tés re, szol gál ta tás nyúj tás ra
ki ter jed.”

(2) Az Áfa tv. 88.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés je lö lé se
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en, a bel föl dön nyil ván tar -
tás ba vett adó alany dönt het úgy is, hogy vá lasz tá si jo gát az 
(1) be kez dés b) pont ja te kin te té ben csak a la kó in gat lan nak 
nem mi nõ sü lõ in gat la nok ra ki ter je dõ en gya ko rol ja.”

5.  § (1) Az Áfa tv. 95.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„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 kül de mény kén -
ti fel adá sa bel föl dön vagy el fu va ro zá sa bel föld rõl leg ké -
sõbb a 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 meg tör té nik;

c) az im por tá ló – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té -
rés sel – a ter mék re a Vám tv. ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen 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 ter mé ket a vám ha tó ság fel hí vá sá ra be mu tat ják.
(2) A ter mék vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá tá sá ra

irá nyu ló áru nyi lat ko zat meg té te le so rán meg fe le lõ ok irat
(így kü lö nö sen: szer zõ dés, egyéb ke res ke del mi ok mány)

be mu ta tá sá val va ló szí nû sí te ni kell az (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel tel je sü lé sét úgy, hogy
ab ból ki tûn jön a Kö zös ség va la mely más tag ál la má ban
adó fi ze tés re kö te le zett ként nyil ván tar tás ba vett be szer zõ
neve, címe és az az adó szá ma, amely alatt e be szer zé se
után adót kell fi zet nie e tag ál lam joga sze rint.

(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) 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 he lyett a ter -
mék re a pénz ügyi kép vi se lõ is nyújt hat ja sa ját ne vé ben – a
Vám tv. ren del ke zé se i nek meg fele lõen – az adóbiztosí -
tékot.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adó men tes ség
ér vé nye sí té se so rán a vám ha tó ság a ter mék vám jo gi sza -
bad for ga lom ba bo csá tá sá ra irá nyu ló el já rás ban meg ál la -
pít ja az adót, egy út tal azon ban az adó meg fi ze té sé nek fel -
füg gesz té sé rõl ren del ke zik.

(6) Az (5) be kez dés tõl el té rõ en az 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, ha az (1) be kez dés c)–e) pont ja i ban,
va la mint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek bár -
me lyi ke már a ter mék vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá -
tá sa kor nem tel je sül.

(7) Az adó meg fi ze té sé nek fel füg gesz té se meg szû nik,
ha az (1) és (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek

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.

(8) Ab ban az eset ben, ha az adó meg fi ze té sé nek fel füg -
gesz té se a (7) 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.

(9) A (8) be kez dés ben em lí tett ha tá ro zat meg ho za ta lá -
nak fel té te le az is, hogy az im por tá ló, ille tõ leg pénz ügyi
kép vi se lõ je a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül iga zol ja, hogy

a) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel
tel je sült, és

b) ele get tett az (1) be kez dés a) pont já hoz fû zõ dõ,
ba) az Art. sze rin ti össze sí tõ nyi lat ko zat-té te li kö te le -

zett ség nek, vagy
bb) be val lá si kö te le zett ség nek [184.  §], ha a ba) al pont -

ban em lí tett kö te le zett ség a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ ti zen ötö dik nap hoz ké pest ké -
sõbb vá lik ese dé kes sé, vagy

bc) fi ze ten dõ a dó-meg ál la pí tá si kö te le zett ség nek [60.  § 
(4) be kez dé se] az ügy let tel je sí té sét ta nú sí tó szám la vagy
– szám la hi á nyá ban – a kö te le zett ség tel je sí té sét iga zo ló
egyéb ok irat be mu ta tá sá val, ha a bb) al pont ban em lí tett
kö te le zett ség a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le -
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jár tát kö ve tõ ti zen ötö dik nap hoz ké pest ké sõbb vá lik ese -
dé kes sé.

(10) Ab ban az eset ben, ha az adó meg fi ze té sé nek fel -
füg gesz té se a (7) 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.

(11) A vám ha tó ság az (1) be kez dés c) pont ja sze rint
nyúj tott adó biz to sí té kot fel sza ba dít ja

a) a (8) be kez dés ben em lí tett ha tá ro zat meg ho za ta lá val 
egy ide jû leg; vagy

b) a (10) 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.”

(2) Az Áfa tv. 96.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„96.  § (1) 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 an nak köz ve tett vám -
jo gi kép vi se lõ je jár el, az im por tá ló írá sos meg ha tal ma zá sa 
alap ján a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ a 95.  § sze rin ti adó -
men tes ség ér vé nye sí té se ér de ké ben is el jár hat az im por tá -
ló he lyett. A meg ha tal ma zás ér vé nyes sé gé hez szük sé ges
az is, hogy

a) az im por tá ló bel föl dön nyil ván tar tás ba nem vett és
arra nem is kö te le zett adó alany vagy olyan adó alany le -
gyen, aki (amely) ki zá ró lag a 95.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban em lí tett eset  miatt len ne bel föl di nyil ván tar -
tás ba vé tel re kö te le zett, és

b) a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ bel föl dön nyil ván tar -
tás ba vett és kö zös sé gi adó szám mal ren del ke zõ adó alany
le gyen, 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.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett meg ha tal ma zást a
 termék vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá tá sá ra irá nyu -
ló áru nyi lat ko zat tal együtt kell a vám ha tó ság nak be -
nyúj ta ni.

(3) Ér vé nyes meg ha tal ma zás alap ján a 95.  § sze rin ti
adó men tes ség ér vé nye sí té sé hez fû zõ dõ fel té te le ket a köz -
ve tett vám jo gi kép vi se lõ tel je sí ti az zal, hogy a 95.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ter mék ér té ke sí tés sel össze -
füg gõ, e tör vény ben és az Art.-ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett ség nek sa ját ne vé ben úgy tesz ele get, hogy

a) az ügy let tel je sí té sét ta nú sí tó szám lát mint az im por -
tá ló meg ha tal ma zott ja bo csát ja ki;

b) ar ról im por tál ón ként, ezen be lül meg bí zá son ként
egy más tól el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet;

c) be val lá sá ban és össze sí tõ nyi lat ko za tá ban az ügy let -
re vo nat ko zó ada to kat a sa ját ada ta i hoz ké pest el kü lö ní tet -
ten köz li.

(4) A 95.  § (6) és (10) be kez dé sé ben em lí tett ese tek ben a 
köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ az im por tá ló val együtt egye -
tem le ge sen fe le lõs az adó meg fi ze té sé ért.

(5) Az im por tá ló és köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ je kö -
zöt ti meg bí zá si szer zõ dés meg szû né se vagy a meg ha tal -
ma zás vissza vo ná sa nem érin ti a köz ve tett vám jo gi kép vi -
se lõ (4) be kez dés sze rin ti fe le lõs sé gét az adó megfizeté -
séért, ha a meg szû nés azt köve tõen kö vet ke zik be, mi u tán
a meg ha tal ma zást a (2) be kez dés sze rint a vám ha tó ság nak
be nyúj tot ták.”

6.  § Az Áfa tv. 108.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A 107.  § sze rin ti adó men tes ség jo go su lat lan igény -
be vé te le ese té ben a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény -
be ve võ je kö te les a rá át nem há rí tott adót meg fi zet ni, vagy 
ha az adó men tes ség az adó utó la gos vissza té rít te té se for -
má já ban il le ti meg, kö te les a jo go su lat la nul vissza té rí tett
adót vissza fi zet ni.”

7.  § (1) Az Áfa tv. 125.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A 124.  §-tól el té rõ en az elõ ze tesen fel szá mí tott adó
le von ha tó, ha]

„b) a 124.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban em lí tett
eset ben a la kó in gat lan iga zol tan to vább ér té ke sí té si célt
szol gál, az zal, hogy ha a la kó in gat lan a 86.  § (1) be kez dé -
sé nek j) pont ja alá tar to zik, az ér té ke sí tõ adó alany nak elõ -
ze tesen él nie kell a 88.  § sze rin ti vá lasz tá si jo gá val;”

(2) Az Áfa tv. 125.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(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 ta xi szol -
gál ta tás 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 c) pont já ban és (2) be kez dé -
sé nek a) és b) pont já ban em lí tett ese tek 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
b) pont ban em lí tett szol gál ta tás nyúj tás adó alap já ba épül be;

d) 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 no sít ja,
hogy azt bér be adja, fel té ve, hogy a 88.  § sze rin ti vá lasz tá si
jo gá val úgy élt, hogy a bér be adást adó kö te les sé tet te;

e) 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 ese tek 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 d) pont ban em lí tett adó kö te les szol gál ta tás nyúj tás adó -
alap já ba épül be;

f) 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 ese tek 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 la kó in gat lan-ér té ke sí tés adó alap já ba épül be az zal, hogy

2008/44. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2113



ha a la kó in gat lan a 86.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ja alá tar -
to zik, az ér té ke sí tõ adó alany nak elõ ze tesen él nie kell a
88.  § sze rin ti vá lasz tá si jo gá val;

g) a 124.  § (1) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban em lí tett
ese tek 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 épül be;

h) a 124.  § (2) be kez dé sé nek e) és f) pont já ban em lí tett
ese tek 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.”

8.  § Az Áfa tv. 142.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az adót a ter mék be szer zõ je, szol gál ta tás igény be -
ve võ je fi ze ti:]

„b) a szol gál ta tás nyúj tá sá nak mi nõ sü lõ olyan épí té -
si-sze re lé si és egyéb sze re lé si mun ka ese té ben, amely in -
gat lan lét re ho za ta lá ra, bõ ví té sé re, át ala kí tá sá ra vagy
egyéb meg vál toz ta tá sá ra – ide ért ve az in gat lan bon tás sal
tör té nõ meg szün te té sét is – irá nyul, fel té ve, hogy az in gat -
lan lét re ho za ta la, bõ ví té se, át ala kí tá sa vagy egyéb meg vál -
toz ta tá sa épí té si ha tó sá gi en ge dély-kö te les, amely rõl a
szol gál ta tás igény be ve võ je elõ ze tesen és írás ban kö te les
nyi lat koz ni a szol gál ta tás nyúj tó já nak;”

9.  § Az Áfa tv. 156.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(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:]

„c) a ké rel me zõ nek a tárgy évet meg elõ zõ nap tá ri év ben 
a 89., 98–109. és 111–112.  §-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.”

10.  § Az Áfa tv. 167.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[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]

„b) 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 tást nyújt;”

11.  § Az Áfa tv. 169.  §-ának f) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[169.  § A szám la kö te le zõ adat tar tal ma a kö vet ke zõ:]
„f) az ér té ke sí tett ter mék meg ne ve zé se, an nak je lö lé sé -

re – a szám la ki bo csá tás ra kö te le zett vá lasz tá sa alap ján – 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, an nak je lö lé sé -
re – a szám la ki bo csá tás ra kö te le zett vá lasz tá sa alap ján – az 
e tör vény ben al kal ma zott SZJ, 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;”

12.  § Az Áfa tv. 4. szá mú mel lék le te e tör vény 1. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

II. Fejezet

AZ ADÓZÁS RENDJÉRÕL  SZÓLÓ
2003. ÉVI XCII. TÖR VÉNY MÓDOSÍTÁSA

13.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(a továb biak ban: Art.) a kö vet ke zõ 20/B.  §-sal egé szül ki:

„20/B.  § Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze -
rin ti adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó kö zös sé gi
adó men tes ter mék ér té ke sí tést köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ 
igény be vé te lé vel tel je sí tõ im por tá ló men te sül a be je lent -
ke zé si kö te le zett ség tel je sí té se alól, ha bel föl dön más adó -
kö te les te vé keny sé get nem foly tat.”

14.  § (1) Az Art. 22.  §-ának (1) be kez dé se a kö vetke zõ
f) és g) pont tal egé szül ki:

[(1) Az ál ta lá nos for gal mi adó ala nya az adó kö te les te -
vé keny sé ge meg kez dé sé nek be je len té sé vel egy ide jû leg
nyi lat ko zik ar ról, hogy]

„f) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rint
ki zá ró lag az adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó
 Közösségen be lü li ter mék ér té ke sí tés  miatt vá lik az ál ta lá -
nos for gal mi adó ala nyá vá, és az adó men tes ter mék im por -
tot nem köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ igény be vé te lé vel tel -
je sí ti,

g) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény
96.  §-ában meg ha tá ro zott köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ -
ként jár el.”

(2) Az Art. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ 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)–g) pon tok 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 ten ni. Az adó zó az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti nyi -
lat ko zat té tel és an nak vál to zá sá nak be je len té se alól men te -
sül, ha ki zá ró lag az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott adó men tes ter mék im por tot meg -
ala po zó kö zös sé gi adó men tes ter mék ér té ke sí tést, mint kö -
zös sé gi ke res ke del mi kap cso la tot köz ve tett vám jo gi kép -
vi se lõ igény be vé te lé vel lé te sít.”

(3) Az Art. 22.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:
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„(7) Az ál la mi adó ha tó ság az (5)–(6) be kez dé sek sze rin -
ti be je len tés alap ján az adó zó ré szé re, il let ve ha a nyi lat ko -
zat té te le kor a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ adó zó közös -
ségi adó szám mal nem ren del ke zik, az (1) be kez dés
g) pont ja alap ján a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ ré szé re kö -
zös sé gi adó szá mot ál la pít meg.”

15.  § Az Art. 31.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adó be val lás az adó zó azo no sí tá sá hoz, az adó -
alap, a men tes sé gek, a ked vez mé nyek, az adó, a költ ség ve -
té si tá mo ga tás alap ja és össze ge meg ál la pí tá sá hoz szük sé -
ges ada to kat tar tal maz za. Az adó zó az ön adó zás sal meg ál -
la pí tott adó ról – ide ért ve a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ nek 
az im por tá ló he lyett a sa ját ne vé ben tel je sí tett adó be val lá -
sát is, az el já rá si il le té kek ki vé te lé vel –, to váb bá költ ség -
ve té si tá mo ga tás ról adón ként, költ ség ve té si tá mo ga tá son -
ként az erre a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon adó be -
val lást tesz. A költ ség ve té si tá mo ga tás elõ le gé nek, il let ve
gya ko ribb igény be vé te lé nek igény lé se nem mi nõ sül adó -
be val lás nak. Az adó ha tó ság olyan nyom tat ványt is rend -
sze re sít het, amely al kal mas több jog cí men fenn ál ló adó kö -
te le zett ség, költ ség ve té si tá mo ga tás igény lés be val lá sá ra,
il let ve az adó kö te le zett ség be val lá sa mel lett költ ség ve té si
tá mo ga tás igény lé sé re.”

16.  § Az Art. 36/A.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Az adó iga zo lás an nak 15 na pos ér vé nyes sé gi ide -
jén be lül az e § ha tá lya alá tar to zó ki fi ze té sek nél több ki fi -
ze tõ nél is fel hasz nál ha tó.”

17.  § Az Art. 1. szá mú mel lék le te e tör vény 2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

III. Fejezet

A HELYI ADÓKRÓL  SZÓLÓ
1990. ÉVI C. TÖR VÉNY ÉS AZ EGYES

ADÓTÖR VÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  SZÓLÓ
2007. ÉVI CXXVI. TÖR VÉNY MÓDOSÍTÁSA

18.  § A he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) 7.  §-ának b) és e) 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 f) pont tal egé szül ki:

[Az ön kor mány zat adó meg ál la pí tá si jo gát kor lá toz za
az, hogy:]

„b) a va gyo ni tí pu sú adók kö ré ben az adót egy sé ge sen
– té te les összeg ben vagy a kor ri gált for gal mi ér ték ala pul -
vé te lé vel vagy a szá mí tott ér ték alap ján – ha tá roz hat ja
meg,”

„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 adó mér ték al kal maz ha tó. A vál -
lal ko zó 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 alap já nak alap te rü let sze -
rin ti meg ál la pí tá sa ese tén ki zá ró lag az adó tárgy faj tá ja,
ille tõ leg a te le pü lé sen be lü li föld raj zi el he lyez ke dé se alap -
ján ál la pít ha tó meg dif fe ren ci ált adó mér ték,

f) a szá mí tott ér ték ala pú és a kor ri gált for gal mi ér ték
ala pú épít mény adó ban a la kás, il let ve az egyéb épít mény
ese tén egy-egy, a szá mí tott ér ték ala pú és a kor ri gált for -
gal mi ér ték ala pú te lek adó ban a la kás hoz tar to zó te lek, il -
let ve az egyéb te lek ese tén egy-egy adó mér ték al kal maz -
ha tó.”

19.  § A Htv. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15.  § Az adó alap ja az ön kor mány zat dön té sé tõl füg gõen:
a) az épít mény m2-ben szá mí tott hasz nos alap te rü le te,

vagy
b) az épít mény kor ri gált for gal mi ér té ke, vagy
c) az épít mény szá mí tott ér té ke.”

20.  § 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) a 15.  § a) pont ja sze rin ti adó alap-meg ál la pí tás nál

900 Ft/m2,
b) a 15.  § b) pont ja sze rin ti adó alap-meg ál la pí tás nál a

kor ri gált for gal mi ér ték 3%-a,
c) a 15.  § c) pont ja sze rin ti adó alap-meg ál la pí tás nál
ca) la kás ese tén az adó alap 0,5%-a,
cb) a ca) pont ba nem tar to zó épít mény ese tén az adó -

alap 1,5%-a.”

21.  § A Htv. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § Az adó alap ja az ön kor mány zat dön té sé tõl füg gõ en:
a) a te lek m2-ben szá mí tott te rü le te, vagy
b) a te lek kor ri gált for gal mi ér té ke, vagy
c) a te lek szá mí tott ér té ke.”

22.  § 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 21.  § a) pont ja sze rin ti adó alap-meg ál la pí tás nál

200 Ft/m2,
b) a 21.  § b) pont ja sze rin ti adó alap-meg ál la pí tás nál a

kor ri gált for gal mi ér ték 3%-a,
c) a 21.  § c) pont ja sze rin ti adó alap-meg ál la pí tás nál
ca) la kás hoz tar to zó te lek, te lek há nyad ese tén az adó -

alap 0,5%-a,
cb) a ca) pont ba nem tar to zó te lek, te lek há nyad ese tén

az adó alap 1,5%-a.”

23.  § Az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007.
évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban: Adó mód tv.)
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378.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) E tör vénynek a Htv. 6.  § d) pont ját, 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.”

24.  § Az Adó mód tv. 438.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„438.  § 2009. ja nu ár 1-jé tõl a Htv. 13.  §-ának g) pont ja
ha tá lyát vesz ti.”

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

25.  § Ez a tör vény – a 27., 28. és 32.  §-ban fog lal tak figye -
lembe véte lével – 2008. má jus 1. nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it – a 26. és 33–35.  §-ok ban fog lal tak figye lembe véte -
lével – et tõl az idõ pont tól kez dõ dõ en kell al kal maz ni.

26.  § (1) Az Áfa tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke -
zé se it – a (2) és (3) be kez dé sek ben, va la mint a 27. és
33–34.  §-ok ban fog lal tak ki vé te lé vel – azok ban az ese tek -
ben kell al kal maz ni elõ ször, ame lyek ben az adó fi ze té si kö -
te le zett ség, ille tõ leg az adó le vo ná si jog 2008. má jus 1.
nap ján vagy azt köve tõen ke let ke zik.

(2) Az Áfa tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 95. és 96.  §-át,
va la mint az Art. e tör vénnyel meg ál la pí tott 20/B.  §-át,
22.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és g) pont ját, 22.  §-ának (2) és
(7) be kez dé sét, 31.  §-ának (1) be kez dé sét és e tör vénnyel
mó do sí tott 1. szá mú mel lék le tét azok ban az ese tek ben kell 
al kal maz ni elõ ször, ame lyek ben a ter mék vám jo gi sza bad
for ga lom ba bo csá tá sá ra irá nyu ló el já rás 2008. má jus 1.
nap ján vagy azt köve tõen kez dõ dik.

(3) Az Áfa tv. e tör vénnyel mó do sí tott 4. szá mú mel lék -
le tét azok ban az ese tek ben kell al kal maz ni elõ ször, ame -
lyek ben a ter mék ki rak tá ro zá sá nak in dít vá nyo zá sa 2008.
má jus 1. nap ján vagy azt köve tõen kez dõ dik.

27.  § (1) Az Áfa tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott
88.  §-ának (3) és (4) be kez dé se, 108.  §-ának (8) be kez dé -
se, 156.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja és 167.  §-ának
b) pont ja, va la mint az Art. e tör vénnyel meg ál la pí tott
36/A.  §-ának (7) be kez dé se, e tör vény 30. és 35.  §-a e tör -
vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba az
Áfa tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 125.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja és 125.  §-ának (2) be kez dé se is, az zal, hogy
ren del ke zé se it azok ban az ese tek ben is al kal maz ni le het,
ame lyek ben az adó le vo ná si jog 2008. ja nu ár 1. nap ján
vagy azt köve tõen ke let ke zik.

28.  § (1) A Htv. és Adó mód tv. e tör vénnyel mó do sí tott
ren del ke zé sei – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – 2009. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

(2) Az Adó mód tv. 133.  §-a, 136–137.  §-ai,
139–140. §-ai nem lép nek ha tály ba.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

29.  § (1) 2008. má jus 1. nap ján az Áfa tv. 170.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény 1–24. és 31.  §-ai, az azo kat meg elõ zõ al cí -
mek, va la mint e tör vény 1. és 2. szá mú mel lék le te 2008.
má jus 2. nap ján ha tá lyát vesz ti.

30.  § E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon az Adó -
mód tv. 382.  § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Módosuló rendelkezések

31.  § 2008. má jus 1. nap ján az Áfa tv.
a) 64.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „jogi ren del ke zé se ket 

al kal maz ni” szö veg rész he lyé be a „jogi ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni” szö veg rész,

b) 113.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Vám ren -
de let” szö veg rész he lyé be a „Kö zös sé gi Vám kó dex lét re -
ho zá sá ról  szóló 2913/92/EGK ta ná csi ren de let” szö veg -
rész,

c) 172.  §-ában a „[168.  § j) pont ja]” szö veg rész he lyé be 
a „[169.  § j) pont ja]” szö veg rész,

d) 197.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „egész ben vagy
túl nyo mó rész ben” szö veg rész he lyé be az „egész ben vagy
meg ha tá ro zó rész ben” szö veg rész,

e) 4. szá mú mel lék le te 2. pont já nak a) al pont já ban a
„Vám vég re haj tá si-ren de let” szö veg rész he lyé be a „Kö -
zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló 2913/92/EGK ta -
ná csi 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”
szö veg rész
lép.

Átmeneti rendelkezések

32.  § (1) Ha a bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany
e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pig az ál la mi adó ha tó ság -
nak nyi lat ko zott ar ról, hogy az Áfa tv. 86.  §-a (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, nyi lat ko za tát e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ
nap tól szá mí tott 30 na pon be lül a la kó in gat lan bér be adá sá -
ra vo nat ko zó an – az Áfa tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott
88.  §-ának (4) be kez dé sé re te kin tet tel – meg vál toz tat hat ja. 
A la kó in gat lan-bér be adás adó aló li men tes sé gé re vo nat ko -
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zó nyi lat ko zat e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ nap tól kez dõ -
dõ en al kal ma zan dó.

(2) Ha a bel föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany e tör -
vény ki hir de té sét kö ve tõ na pig az Áfa tv. 86.  §-a (1) be -
kez dé sé nek l) pont já ban em lí tett szol gál ta tás nyúj tás adó -
kö te les sé té te lé rõl nem tett nyi lat ko za tot, e tör vény ki hir -
de té sét kö ve tõ nap tól szá mí tott 30 na pon be lül nyi lat koz -
hat ar ról, hogy az Áfa tv. 86.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont -
já ban em lí tett szol gál ta tás nyúj tást a la kó in gat lan bér be -
adá sa ki vé te lé vel adó kö te les sé te szi. A nyi lat ko zat e tör -
vény ki hir de té sét kö ve tõ nap tól kez dõ dõ en al kal ma zan dó.

(3) Ha az adó zó az Áfa tv.-ben, il let ve eh hez kap cso ló -
dó an az Art.-ben elõ írt 2007. no vem ber 16. és 2008. feb -
ruár 15. nap ja kö zöt ti idõ szak ban tel je sí ten dõ be je len té si,
vál to zás be je len té si kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta, vagy tel -
je sí tett be je len té sé nek tar tal mát meg vál toz tat ja, a mu lasz -
tás pót lá sát, il let ve a vá lasz tá si jo gá nak fe lül bí rá la tát be je -
lent he ti e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ nap tól szá mí tott
30 na pon be lül. E be je len té sek tel je sí té sét az Áfa tv. és az
Art. al kal ma zá sá ban úgy kell te kin te ni, mint ha azt az adó -
zó a tör vényes ha tár idõ ben tel je sí tet te vol na. Az e be kez -
dés ben fog lalt ren del ke zé sek nem al kal maz ha tók az
Áfa tv. 269.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, 2008. feb ru ár
15. nap já ig tel je sít he tõ nyi lat ko zat pót lá sá ra, il let ve a nyi -
lat ko zat mó do sí tá sá ra.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben em lí tett nyi lat ko za tot
leg ké sõbb a ha tár idõ utol só nap ján kell az adó ha tó ság hoz
be nyúj ta ni vagy pos tá ra adni. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese -
tén iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz tésének nincs he lye.

33.  § (1) Az a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti, il let ve gyer mek -
vé del mi in téz ményt fenn tar tó, aki (amely) az Áfa tv. 2008.
ja nu ár 1-jén ha tá lyos 85.  §-a (1) be kez dé sé nek f), h) és
i) pont ja i ra te kin tet tel nem csök ken tet te az ét kez te tés fe jé -
ben kü lön meg té rí ten dõ té rí té si díj össze gét – ide ért ve a
böl csõ dei in téz mé nyi té rí té si díj össze gét is –, azt az
Áfa tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 85.  §-a (1) be kez dé sé -
nek f), h) és i) pont ja i ra te kin tet tel nem emel he ti meg.

(2) Arra az adó alany ra, aki (amely) az Áfa tv. e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 85.  §-a (1) be kez dé sé nek f), h) és
i) pont ja i ban em lí tett ét kez te té si szol gál ta tá sát nem kü lön
meg té rí ten dõ el len ér ték fe jé ben, ha nem jog sza bály alap -
ján, kö te le zõ en in gye ne sen nyújt ja, az így tel je sí tett szol -
gál ta tás nyúj tá sá ra – 2008. de cem ber 31. nap já ig bezá -
rólag – az Áfa tv. 14.  §-ának (2) be kez dé se nem al kal ma -
zan dó.

(3) Arra az adó alany ra, aki (amely) az Áfa tv. 2008. ja -
nu ár 1-jén ha tá lyos 85.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
em lí tett köz- és fel sõ ok ta tás hoz (ide nem ért ve az óvo dai,
di ák ott ho ni és kol lé gi u mi el lá tást) köz vet le nül kap cso ló -
dó an vég zett ét kez te té si szol gál ta tá sát nem kü lön meg té rí -
ten dõ el len ér ték fe jé ben, ha nem jog sza bály alap ján, kö te -
le zõ en in gye ne sen nyújt ja, az így tel je sí tett szol gál ta tás -
nyúj tá sá ra – 2008. ja nu ár 1. nap já tól 2008. de cem ber 31.

nap já ig be zá ró lag – az Áfa tv. 14.  §-ának (2) be kez dé se
nem al kal ma zan dó.

34.  § Az Áfa tv. 2008. áp ri lis 30. nap ján ha tá lyos
142.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
azon szol gál ta tás nyúj tás ra, amely ese té ben

a) az Áfa tv. sze rin ti tel je sí tés leg ké sõbb 2008. áp ri lis
30. nap já ig meg tör té nik, az Áfa tv. 2008. áp ri lis 30. nap ján 
ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni még ak kor is, ha a
szol gál ta tás igény be ve võ jé nek a fi ze ten dõ adót – az
Áfa tv. 60.  §-a sze rint – 2008. áp ri lis 30. nap ját köve tõen
kell meg ál la pí ta nia;

b) a szol gál ta tás igény be ve võ jé nek a fi ze ten dõ adót
– az Áfa tv. 60.  §-a sze rint – leg ké sõbb 2008. áp ri lis 30.
nap já ig kell meg ál la pí ta nia, az Áfa tv. 2008. áp ri lis 30.
nap ján ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni még ak kor
is, ha az Áfa tv. sze rin ti tel je sí tés 2008. áp ri lis 30. nap ját
köve tõen tör té nik meg.

35.  § Az Art. 36/A.  §-át – ide ért ve az e tör vény
16.  §-ával meg ál la pí tott, Art. 36/A.  § új (7) be kez dé sét
is –, 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 2009. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni az zal, hogy a 2008. 
már ci us 1-jé tõl ese dé kes ki fi ze té sek együt tes adó iga zo lás
nél kül is tel je sít he tõk.

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 2008. évi VII. tör vényhez

1. Az Áfa tv. 4. szá mú mel lék le té nek 19. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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. Ab ban az eset ben, ha a ki rak tá ro zó kép vi se le té re 
pénz ügyi kép vi se lõt bíz meg, a ki rak tá ro zó he lyett a pénz -
ügyi kép vi se lõ is nyújt hat ja sa ját ne vé ben az adó biz to sí té -
kot. Men te sül az adó biz to sí ték nyúj tá sa alól az a ki rak tá ro -
zó, ille tõ leg az a pénz ügyi kép vi se lõ, aki (amely) az Art.
ren del ke zé sei sze rint egy út tal mi nõ sí tett adó zó is.”

2. Az Áfa tv. 4. szá mú mel lék le té nek 38. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 té nek ren de zé sét a ki -
rak tá ro zás tól szá mí tott 90 na pon be lül iga zol ja. El len ke zõ
eset ben a vám ha tó ság az ese dé kes sé vált adót ki szab ja és
be sze di, meg fi ze tés hi á nyá ban a ki rak tá ro zás hoz nyúj tott
adó biz to sí ték ter hé re ér vé nye sí ti.”
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2. számú melléklet
a 2008. évi VII. tör vényhez

1. Az Art. 1. szá mú mel lék le té nek I/B. 3. a) ab) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[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 an nak 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, va la mint az aj), ak) és al) pont ban
meg ha tá ro zott adó zó nak;”

2. Az Art. 1. szá mú mel lék le té nek I/B. 3. a) pont ja a kö -
vet ke zõ ak)–am) pon tok kal egé szül ki:

[a) Az ál ta lá nos for gal mi adó ról az adó fi ze tés re kö te le -
zett adó zó nak]

„ak) ha von ként kell adó be val lást be nyúj ta nia az ál ta lá -
nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 96.  §-ában meg ha tá ro -
zott köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ nek;

al) ha von ként kell adó be val lást be nyúj ta nia an nak az
adó zó nak, aki (amely) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló
tör vény sze rin ti adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó
kö zös sé gi ter mék ér té ke sí té sen kí vül adó a la nyi sá got ke let -
kez te tõ ter mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást bel föl dön
nem vé gez az zal, hogy nem kell adó be val lást be nyúj ta ni
ar ról a hó nap ról, mely ben az adó zó az e pont ban meg ha tá -
ro zott ter mék ér té ke sí tést sem vég zett;

am) az ak), il let ve al) al pont sze rin ti havi be val lást elsõ
al ka lom mal ar ról a hó nap ról kell be nyúj ta ni, amely ben az
adó zó az Art. 22.  § (1) be kez dés f) vagy g) pont já ban meg -

ha tá ro zott nyi lat ko zat vagy a ter mék vám jo gi sza bad for -
ga lom ba bo csá tá sá ra irá nyu ló áru nyi lat ko zat té te lé re kö te -
les. A havi el szá mo lás ra való év kö zi át té rés ese tén az át té -
rést meg elõ zõ, be val lás sal le nem fe dett idõ szak ról az adó -
zó az elsõ al ka lom mal be nyúj tan dó havi be val lás sal egy -
ide jû leg tesz be val lást és az adót a be val lás sal egy ide jû leg
fi ze ti meg, il let ve et tõl az idõ pont tól igé nyel he ti vissza.”

3. Az Art. 1. szá mú mel lék le té nek I/B. 3. d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) A kö zös sé gi adó szám mal ren del ke zõ ál ta lá nos
for gal mi adó-alany az adó ha tó ság ál tal erre a cél ra rend -
sze re sí tett nyom tat vá nyon a ne gye dé vet kö ve tõ hó
20. nap já ig nyi lat ko zik az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál -
la má ban il le tõ ség gel bíró adó alany ré szé re az adott ne -
gyed év ben tel je sí tett ter mék ér té ke sí tés rõl – ide ért ve azt 
az ese tet is, ami kor a köz ve tett vám jo gi kép vi se lõ 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 –, az Eu ró -
pai Kö zös ség más tag ál la má ban il le tõ ség gel bíró adó -
alany tól meg va ló sí tott ter mék be szer zés rõl, a vevõ, il let -
ve az el adó kö zös sé gi adó szá má ról, va la mint az álta -
lános for gal mi adó ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
eu ró pai kö zös sé gi te rü le ten be lül tel je sí tett ter mék ér té -
ke sí tés és ter mék be szer zés ál ta lá nos for gal mi adó nél -
kül szá mí tott el len ér té ké rõl (össze sí tõ nyi lat ko zat). Az
össze sí tõ nyi lat ko zat a jog kö vet kez mé nyek szem pont -
já ból be val lás nak mi nõ sül. Nem kell nyi lat ko za tot ten ni
ar ról a ne gyed év rõl, amely ben az ál ta lá nos for gal mi -
adó-alany kö zös sé gi ke res ke del met nem foly ta tott.”
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