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Módosító javaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes adótörvények és azokkal összefiigg ő más törvények, valamint a

Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII . törvény módosításáról szól ó
T/12792. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

I. A törvényjavaslat a következő 84/A. §-sal egészül ki :

„84/A. § Az Áfa tv. 3. számú mellékletének I . része a 2/A. melléklet szerint módosul :

„2/A. melléklet a 2013 . évi. . . . törvényhez

Az Áfa tv . 3. számú melléklete az alábbi 19 .-30. pontokkal egészül ki :

II. rész: termékek]

Sor-
szám

Megnevezés vtsz .

19 . Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet) 0401 -
bő l
0402
0403
0404 1 0
0405-
tő l
0406-ig



20. Te'termékek kivéve az italként közvetlen föl asztásra alkalmas te e ótlására szol 1 áló

0404olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum – esetenként savó és/vag y
tejszín – különböz ő arányú keverékébő l állnak, és amelyek min ősége, mennyiségi 90-bő l
összetétele különbözik a természetes tejét ő l, tejfehérje tartalma lényegesen
alacsonyabb a természetes tejénél)

21 . Ízesített tej 2202 90
91-bő l
2202 90
95-bő l
2202 90
99-bő l

22 . Gabona, liszt, keményít ő vagy tej felhasználásával készült termék 190 1
(kivéve :
1901 1 0
00 02)
1903
1904

23. Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve 0201-

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva től

Sertéshús frissen, hű tve vagy fagyasztva 0204-ig

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és bels ősége,
issen, hű tve vagy fagyasztva

sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve 0206 10
vagy fagyasztv a

A 0105 vtsz . alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási
mellékterméke és bels ősége frissen, hűtve vagy fagyasztva 0206 30

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem
olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, h ű tve, fagyasztva, sózva, sós lébe n
tartósítva, szárítva vagy füstölve 0207

0209



24. baromfi tojás 0407
21

25.

élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek, gumók

0701-
tő l
0714-

ig

26. élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék ; citrusfélék, vagy diófélék héja 0801 -

től
0814-

ig

27. Egyéb gyermektápszer, kiskereskedelmi kiszerelésben 190 1

28 . Cumi, cucli és hasonló cikkek csecsemőknek 4014

29. Csecsemőpelenka, pelenkabetét kisker . kiszerelésben 481 8

30. Személymérleg, csecsemőmérleg 8423

»



II . A törvényjavaslat 86 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„86 . l Hatályát veszti az Áfa tv. 131-133 . §-a .

(2) Hatályát veszti az Áfa tv . 3/A. mellékletének I . része.”

Indokolás

Magyarországon a szegények száma folyamatosan nő a gyermekszegénység még elkeserítőbb
képet mutat . Az élelmiszerárak az elmúlt években ugrásszer űen megnőttek még a személyek ,
családok jövedelem forrásai nem nő ttek. A gyermekvállalási hajlandóság egyre kisebb a
magyarországi népesedési mutatók egyre szomorúbb képet mutatnak . A felsorolt okok miatt
fontosnak tartjuk, hogy az élelmiszerárak és a gyermeknevelési cikkek általános forgalm i
adójának csökkenését ezzel is könnyítve a családok terhein .

Budapest, 2013 . október 29 .

aráth Zsolt

	

' Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyén

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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