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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úrnak

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes gazdasági tárgy ú
törvények módosításáról szóló T/3414 számú törvényjavaslathoz – a T/3414/17 . számú
módosító javaslathoz kapcsolódva - az alábbi kapcsolódó módosító javaslatot terjesztem el ő :

A törvényjavaslat 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szól ó
2003 . évi CXXVII . törvény (a továbbiakban : Jöt.) 52. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke az 50. § szerinti, de az (1) bekezdésben nem említett ásványolajr a

a) – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is – a biodízel esetében az (1) bekezdés d )
pont szerinti adómérték ,

b) – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is – az E85 esetében a termék bioetanolo n
kívüli komponenseinek térfogatra számított mennyiségi részaránya (a százalékérték
századrészében kifejezve) és az (1) bekezdés a) pont szerinti adómérték szorzatának, valamint a
termék bioetanol tartalmának térfogatra számított mennyiségi részaránya és [12000]40	 000
Ft/ezer liter szorzatának együttes összege ,

c) az a) és b) pontban nem említett bioüzemanyag esetében az üzemanyagként i
felhasználásnak megfelel ően az (1) bekezdés a), d), f) vagy g) pont szerinti ásványolajok közü l
a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott adómérték, illetve a 2207 vámtarifaszám
alá tartozó alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 64 . § (2) bekezdés szerinti adómérték ,

d) benzin, illetve gázolaj adalékakénti, hígítóanyagakénti beszerzés, importálás, kínálás ,
értékesítés vagy felhasználás esetén az (1) bekezdés a), illetve d) pont szerinti adómérték ,

e) az a)-d) pont alá nem eső ásványolaj esetében – az üzemanyagkénti vagy a tüzel ő- ,
fűtőanyagkénti előállításnak, beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vag y
felhasználásnak megfelelően – az (1) bekezdés a)–d) vagy f), g) pont szerinti ásványolajo k
közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott adómérték, figyelemmel a (3 )
bekezdés rendelkezésére is.”



Indokolás

Törvényjavaslatban foglalt adómérték által biztosított adókedvezmény a hosszabb id ő óta
érvényesülő magas üzemanyag árakat figyelembe véve továbbra is túlzott támogatás t
biztosítana az E-85 üzemanyagnak és ezzel nem csak a versenysemlegesség követelményé t
sértené, hanem a túlzott állami támogatás miatt az E-85 üzemanyag forgalmazói is nehéz
helyzetbe kerülnének .

Az E85 jövedéki adóztatásban biztosított kedvezménye állami támogatásnak minősül, amelye t
az Európai Bizottság 2006 . szeptember 22-én hagyott jóvá . A nyilvános, bárki számára elérhető
N 234/2006 sz . bizottsági határozat kitér arra, hogy a támogatás nem vezethet az E8 5
túlkompenzálásához, azaz az adózási kedvezmény nem haladhatja meg a bioetanol el őállítás i
költségei és a benzin piaci ára közötti különbséget .

A jövedéki adómentesség jóváhagyásának id őpontjához képest jelentősen megdrágult az
összehasonlításként szolgáló benzin fogyasztói ára (272,6 Ft/literr ől 375-385 Ft/literre),
miközben az E-85 alapanyagául szolgáló bio-etanol meghatározó európai jegyzésárai forintban
kifejezve 2006-ban és 2011-ben hasonló szinten mozogtak .

Az állami támogatásra vonatkozó szabályok értelmében a túlkompenzálás ténye súlyo s
következményekkel járhat az érintett piaci szerepl őkre. Amennyiben ugyanis a hivatkozott
határozat értelmében adandó éves jelentés alapján a Bizottság megállapítja a túlkompenzálás t
(ez egyúttal tiltott állami támogatást is jelent), akkor elrendeli, hogy a kormány a támogatá s
kedvezményezettjétő l, azaz az E85 előállítójától a támogatás összegét (gyakorlatilag a bioetano l
részre meg nem fizetett 120 Ft/l jövedéki adót) kamatokkal növelve követelje vissza .

Ez a helyzet akkor kerülhető el, ha a kedvezmény mértéke olyan szintre csökken, mely nem veti
fel a túlkompenzálás lehetőségét . A javasolt adómérték ennek megfelel, és egyúttal biztosítja a
versenysemlegességet a fosszilis és a bio üzemanyag között .

Budapest, 2011 . június 20 .
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