
2009. évi V.

tör vény

egyes, a vállalkozásokat korlátozó tör vényi

rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl*

1.  § Ha tá lyát vesz ti az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 172.  §-ának (20) be kez dé se.

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

„(10) 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 tevékeny -
ségek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló jog sza bály sze rin ti
„Ven dég lá tás” cím alat ti üz let kö rök ben al ko hol ter mé ket
for gal ma zó, nem jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ az al ko -
hol ter mé kek re vo nat ko zó an el ké szí ti üz le té nek – a kü lön
jog sza bály sze rin ti, a kész let meg ál la pí tá sá nak gya ko ri sá -
gát leg alább havi rend sze res ség gel rög zí tõ – al ko hol ter -
mék-kész let for gal mi sza bály za tát, és az ab ban fog lal tak
sze rint az al ko hol ter mé kek for gal má ra vo nat ko zó ada to -
kat kü lön nyil ván tart ja.”

(2) A Jöt. 129.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(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
meg fi gyelt ter mé kek el szá mo lá sá ra, va la mint az al ko hol -
ter mék-kész let for gal mi sza bály zat ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat;”

3.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

4.  § A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) 14.  §-ának (9) be kez dé sé ben az „1,2%-át”
szö veg rész he lyé be a „2%-át” szö veg rész, az „1,2%-a”
szö veg rész he lyé be a „2%-a” szö veg rész lép.

5.  § (1) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 110.  §-ának
(10) be kez dé sét és 129.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ját
elõ ször 2009. má jus 1. nap já tól kez dõ dõ en kell alkal -
mazni.

(2) Az Szt.-t mó do sí tó ren del ke zé se ket 2009. ja nu ár
1-jé tõl le het al kal maz ni.

(3) Nincs he lye mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá nak a Jöt.
110.  §-ának (10) be kez dé sé ben fog lal tak 2009. feb ru ár 1.
és e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ja kö zöt ti idõ szak ban

tör té nõ meg sér té se  miatt, va la mint ha a bank szám la nyi tás -
ra kö te le zett adó zók kö zött meg kö tött ügy le tek vo nat ko zá -
sá ban az ügy le ti el len ér ték meg fi ze té se 2009. feb ru ár 1.
és e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ja kö zöt ti idõ szak ban
250 ezer fo rint össze get meg ha la dó an bank jegy (érme)
 átadásával tör tént.

(4) 2009. ja nu ár 1. és e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
90. na pig nincs he lye mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá nak az
Szt. 14.  §-ának (9)–(10) be kez dé se sze rin ti elõ írások meg -
sér té se  miatt.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a Jöt.
110.  §-ának (10) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés meg -
sér té se, az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
172.  §-a (20) be kez dé sé nek meg sér té se, va la mint az
Szt. 14.  §-ának (9)–(10) be kez dé se sze rin ti elõ írások meg -
sér té se  miatt ki adott, mu lasz tá si bír ság ki sza bá sát el ren de -
lõ ha tá ro za to kat az adó ha tó ság e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl 
szá mí tott 60 na pon be lül sa ját ha tás kör ben hi va tal ból
vissza von ja, il let ve a fel ügye le ti szerv hi va tal ból meg sem -
mi sí ti, és a már tel je sí tett bír ság össze gét az adó ha tó ság az
adó zó nak vissza té rí ti.

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

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

2/2009. (III. 10.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása,

illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos

és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl  szóló

5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, az Al kot mány 37.  § (2) be kez dé sé ben
meg je lölt fel adat kö röm ben el jár va – a pol gá ri nemzet -
biztonsági szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter
 feladat- és ha tás kö ré rõl  szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont jában meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
 miniszterrel egyet ér tés ben – a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény 71.  §-ának (3) be -
kez dé sé re  figyelemmel a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. feb ru ár 23-i ülés nap ján fo gad ta el.


