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T/3652/. .. .sz .

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés Elnökének

Módosító iavaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az népegészségügyi
termékadóról szóló T/3652. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 1 . §-ának 2. pontja az alábbiak szerint módosul :

„2 . cukor: 1701, [1702] VTSZ szám alá tartozó termék;”

2. A törvényjavaslat 2. §-ának b) pontja az alábbiak szerint módosul :

„b) a 1704, 1905, 2105 VTSZ szám alá tartozó, , termék, ha cukortartalma
meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, továbbá az 1806 VTS Z
szám alá tartozó termék, ha cukortartalma meghaladja a 40 gramm cukor/100 gram m
mennyiséget és kakaótartalma 40 gramm/100 gramm terméknél alacsonyabb (a
továbbiakban együtt : előrecsomagolt cukrozott készítmény) ;”

Indokolá s

1 . A módosító javaslat első pontja szűkíti az adóköteles termékek körét, olyan módon ,
hogy az adóköteles körbe kerülés szempontjából releváns cukortartalom kategóriábó l
kikerül a fruktóz (izocukor, VTSZ 1702) .
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Az izocukor a kukorica keményítőtartalmából enzimes bontással alakul ki, jellemzően
az üdítő és édesipar használja. Hazánk évi átlagos 7 millió tonnás
kukoricatermeléséből 1 millió tonnából készül izocukor. A hazai izocukor-gyártá s
éves szinten 220 ezer tonna, a hazai gyártási kvóta ugyanennyi . A 220 ezer tonnás
izocukor gyártásból 80 ezer tonnát használnak fel belföldön (üdítőital-gyártás,
édességgyártás, sütőipar és tejipar ágazatokban) 140 ezer tonnát a többi uniós
tagállamba exportálnak . Az itthon előállított 220 ezer tonna izocukor teljes egésze
magyarországi kukoricából készül .

Tekintettel arra, hogy Magyarország jelentős cukorimportra szorul, ezért érdeme s
lenne ösztönözni a hazai izocukor jelenleginél nagyobb felhasználását . A jelentősebb
izocukor felhasználás többlet keresletet teremtene a magyarországi kukoricának, újabb
piacot és lehet őségeket nyitva a hazai agráriumnak és csökkentve hazánk cukor
kiszolgáltatottságát . Az izocukor használatának ösztönzése esetén els ő lépésben
konzervatív becslések szerint 50 százalékkal (80 ezerről 120 ezer tonnára) lehetne
növelni a hazai felhasználást, ezzel mintegy 40 ezer tonna cukorimportot lehetn e
kiváltani, ami a teljes cukorimport egyötöde .

2. A módosító javaslat kiemeli a 40%-nál magasabb kakaótartalmú csokoládékat a z
adóköteles termékkörbő l . Ezek jellemz ően jó minőségű étcsokoládék, amelyeknek
élettani hatása megfelelő mennyiségben fogyasztva inkább pozitív hatású .

A teljes piacon ezek részesedése nagyságrendileg 10%, ám a magyar gyártó k
portfoliójában ennél jelentősen hangsúlyozottabban vannak jelen. Adókötelezettsé g
alóli kivonásukkal jelentősen csökkenthető a hazai édesiparra rótt adóteher, ezáltal
versenyképességük az import-termékekhez képest valamelyest javulhatna .

Budapest, 2011 . június "

OrszággyűÍési képviselő
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