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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

intézni a nemzetgazdasági miniszterhez, mint a tárgyban illetékes kormánytagho z
„Miért sújtja jövedéki adó az elektromos cigaretták nikotinmentes utántőltófolyadékait? „

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Jobbik üdvözli az elektromos cigarettával kapcsolatos eddigi szabályozás-
változásokat, azonban január elsejével előállt egy új probléma, amelyre szeretném felhívni
Miniszter Úr figyelmét. A jövedéki törvény megváltoztatásával az elektromos cigaretta
utántőltő folyadékokat is sújtja a jövedéki adó . A törvény azonban nem tesz egyértelműen
különbséget a nikotinos és a nikotinmentes utántölt ő folyadékok között. Míg a nikotinos
verziónál érthető, addig a nikotinmentesnél teljes mértékben indokolatlan az adó . A
nikotinmentes folyadékok fő összetevője ugyanis növényi glicerin vagy polipropilén glikol

(ezek okozzák a használat során a párát), ezek a folyadékok Magyarországon a legtöb b
mezőgazdasági szakboltban, vegyszerboltban és borászati szaküzletben jövedéki adómentesen
kaphatók .

Úgy gondolom, hogy a jogalkotói szándék arra vonatkozott, hogy kű lönválasszák a
nikotinos és a nikotinmentes folyadékokat egymástól, hiszen a 1999. évi XLII. törvény 1 .§-
nak q) pontja is úgy defmiálja az utántöltő flakont, mint az elektronikus cigaretta utántöltésére



szolgáló, nikotintartalmú folyadékot tartalmazó tartályt, tehát a nikotinmentes liquidek ne m

minősülnek utántöltő folyadéknak .

A jövedéki törvény anomáliája okán az elmúlt napokban több fogyasztó é s

forgalmazó is segítségkéréssel fordult hozzám, akik ismertették módosító javaslataikat az

ügyben. Véleményük szerint a jövedéki törvényben egyértelművé kell tenni, hogy az adóteher

csak a nikotint tartalmazó töltőfolyadékokat érinti . Emellett a forgalmazók kérése, hogy a

jövedéki engedélyes termékek szállításával, forgalmazásával kapcsolatos szabályozások a z

elektromos cigaretta nikotin tartalmú utántöltő folyadékaira ne, vagy bizonyos kőnnyítésekkel

vonatkozzanak. Például adóraktárból személygépkocsival is ki lehessen szállítani a boltokba a
nikotinos folyadékot.

Jelenleg a forgalmazók előtt is rengeteg a nyitott kérdés, hiszen a hatályos jövedék i

törvény okán a nikotinmentes folyadékaikkal nem tudnak kereskedni . A fogyasztók pedig

nem tudják legális úton beszerezni e termékeket, hiszen az egyes dohányboltokba nem érkezi k
ezekbő l utánpótlás .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Miért sújtja jövedéki adó az elektromos cigaretták nikotinmentes utántöltő

folyadékait ?

Mikorra várható a jövedéki törvény összehangolása a többször módosított 1999. évi

XLII. törvény 1. -nak q) pontjával?

- Tervezik-e nikotinos utántöltő' folyadékok forgalmazásával kapcsolatos

szabályozások könnyítését? Elfogadhatónak tartja-e Miniszter 'Úr a szállítássa l

kapcsolatos általam felvetett javaslatot? Milyen más rövid- és hosszútáv ú

megoldással tudja segíteni a Kormány az úgy megnyugtató rendezését ?

Budapest, 2017 . január 18 .

Szávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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