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Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján,
K/8839. és K/8842. számon hozzám benyújtott „Mikortól csökkenhet minden alapvető
élelmiszer áfája?”, valamint „Miért nem terjesztik ki az 5%-os áfa-kulcsot minden
tejtermékre?” című írásbeli kérdéseire a következő választ adom .

A lakosság megélhetési terheinek csökkentése, valamint a feketegazdasággal szemben i
fellépés jegyében az alapvető élelmiszerek áfakulcsa csökkentésésének elérése továbbra i s
kiemelt prioritást élvez a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban : FM) munkájában .
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az e cél érdekében megtett er őfeszítéseink
eredményesnek bizonyultak . A költségvetési mozgástérhez igazodva els ő lépésként, 2014 .
január 1-jétől az élő- és félsertés esetében került sor jelent ős mértékű , 22 százalékponto s
csökkentésre . Az ágazati tapasztalatok és a statisztikai adatok igazolták a pozitív
várakozásokat. Nőtt az élősertés felvásárlása, visszaesett az él ősertés exportja, élénkült a
tenyészállatok forgalma, nőtt a sertéstartók száma, valamint hosszú id ő után ismét nőtt a
sertésállomány. Az intézkedés tapasztalatait értékelve a Kormány úgy döntött, hogy a
folyamatot érdemes tovább folytatni . Ennek megfelelően 2015. január 1-jétő l az élő és vágott
szarvasmarha, juh, valamint kecske áfakulcsa is 5%-ra csökkent .

2016. január 1-jével, a sertés tőkehúsok 5%-os áfa-körbe vonásával immár a végs ő
fogyasztókhoz is elérő áfa-csökkentés valósult meg .

Az FM az intézkedés hatásainak vizsgálata érdekében monitoring rendszert működtet,
amelyben az összes rendelkezésre álló adatot és információt összegyűjti és értékeli . A munka
elsődleges célja, hogy a statisztikailag kimutatható eredmények bemutatásával mérje fel az
áfakulcs csökkentés gazdasági hatásait, beleértve a .fogyasztói árak alakulását, valamint a
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feketegazdaság visszaszorításában elért eredményeket. A Központi Statisztikai Hivatal által a
napokban közzétett gyorstájékoztató szerint januárban a sertéshús fogyasztói ára egy hóna p
alatt 15,3%-kal csökkent . A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint tehát a meghatároz ó
kiskereskedelmi láncok hajlandóak átadni a fogyasztók számára az áfacsökkentés el őnyeit .
Ennek tartósságát folyamatosan vizsgáljuk annak érdekében, hogy az alapjául szolgálhasson
esetleges további termékkörök kedvezményes áfa-körbe sorolásával kapcsolatos döntése k
előkészítésének,

Fel kell hívjam figyelmét arra, hogy az adózási rendszer m űködtetésével kapcsolatban a
kormányzaton belüli munkamegosztás keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium a felelős, a
Kormánynak pedig minden egyes áfacsökkentési intézkedésre irányuló dönté s
meghozatalakor a már említett pozitív hatások mellett az adópolitika egészének koherenciájá t
és a nemzeti költségvetést érintő bevételkiesést is mérlegelnie kell . A felmerült ,
áfacsökkentésre vonatkozó javaslatok mindegyikét megvizsgáljuk, ugyanakkor jelezném ,
hogy az UHT tejek áfa kulcsának csökkentésére vonatkozóan semmilyen hivatalo s
kormányzati döntés nincs. Nem hagyható figyelmen kívül továbbá, hogy a tejterméke k
jelentős része jelenleg is kedvezményes áfakulcs alá tartozik . A rendelkezésükre álló
legfrissebb adatok alapján a tej és tejtermékek áfakulcsának 5 %-ra csökkentése (sajt nélkül)
mintegy 54,2 Mrd Ft bevételkiesést jelentene a költségvetés számára .

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képvisel ő Úr részéről felmerül t
kérdésekre.

Budapest, 2016 . február ,
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