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	ikérdés,

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

l lelyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Miért nem terjesztik ki az 5 százalékos áfakulcsot minden tejtermékre? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban váram .

Tisztelt Miniszter Úr!

A múlt csütörtöki kormányinformáció szerint, az azt megel őző pénteken tárgyalta a Kormány

az tej áfájának 5 százalékra csökkentését . A Jobbik évek óta hangoztatja, hogy az alapvet ő
élelmiszereknek áfáját 5 százalékra kell csökkenteni, igy a tejipari termékek egy jelentős

részét is. A kezdeményezési mindenképp támogatjuk, azt viszont már szomorúan vesszük

tudomásul, hogy az áfa csökkentés csupán UHT tejekre lesz érvényes, annak ellenére, hogy a

sajt, túró és számos más termékek jóval nagyobb hozzáadott értékkel rendelkeznek ,

előállításukhoz pedig 5-10-szer annyi nyerstejre van szükség, mint a végtermék súlya. Az

adócsalók kiszúrésc miatt is rendkívül fontos lenne ez a lépés, amellett, hogy a haza i

szereplőket tartósan helyzetbe hozhatja az állam. Az URT tejek áfa csökkentésével azonban

csak errő l a területről tűnnének el az áfacsalók, áttorlódva például a sajtok piatára. Jól látható ,

hogy ezek alapján a teljes ágazat fehérítésére és a teljes ágazat egészére érvénye s

áfatsökkcntésre van szükség . A következő K811-táblázat jól mutatja, hogy az 5-10-szer

akkora tejigénnyel rendelkező alágazatok mekkora potenciált jelentenek .
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2011 1307,9 65,0 i

	

189,2 45,7
2012 1398,2 72,2 132,7 41,8
2013 1 364,2 67,6 99,4 _45,2
2014 1470,2 74,4 111,8 47,3

Kérdezem ezek alapján Tisztelt Miniszter Urat, hogy szerepel-e a Kormány terveiben a

tejipari minden termékére vonatkozó áfacsökkentés? Amennyiben nem, mi ennek az

oka?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 9 .

	

'Tisztelettel :

	

Magyar Zoltán
Jobbik
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