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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 54. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép, valamint a következő 55-[57]67. ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

54. Tej 0401-ből

...

58. Gabonaliszt, a búza- és kétszeres liszt kivételével:– Kukoricaliszt 1102 20 10

59. Rizs 1006

60. Félkemény sajt 0406 90 87

61. Étolaj 1512 19 91

62. Kristálycukor 1701 99 10

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



63. Fehér kenyér, félbarna kenyér, vizes kifli, vizes zsemle

1905 90 30-
ból
1905 90 90-
ből

64. Természetes méz 0409

65. Friss zöldségek
0701-től 
0709-ig

66. Friss gyümölcsök
0802-től 
0809-ig

67. Fűszerpaprika-őrlemény
0904 20 90 
00

Indokolás 

A fogyasztás  adóztatását  továbbra  is  fontosnak  tartjuk,  azonban  nem szeretnénk  fenntartani
Európa  legmagasabb  adókulcsait.  Az  adóterhek  arányainak  beállításával  támogatni  akarjuk
továbbá az egészséges életmódot, illetve a hátrányos helyzetben lévő – és a vidéki megélhetés
számára  különösen  fontos  –  mezőgazdaságot  és  élelmiszeripari  ágazatokat.  Demagóg
pénzosztogatás  helyett,  amely  ráadásul  inkább  a  közép-felső  rétegeket  segíteni,  az  LMP a
Magyarországon  termő  (nyers)  gyümölcsök,  a  zöldségek,  a  friss  (nem tartósított)  kenyér,  a
pékáru, a liszt, illetve a rizs áfáját is csökkentené. Az áfacsökkentett termékcsoportban nincsenek
benne a fűszerek, a cukor, és a tartós, illetve feldolgozott termékek, valamint az élvezeti cikkek.
Az  javasolt  áfacsökkentés  vonatkozik  viszont  a  mézre  és  a  fűszerek  közül  kivételként  a
(hungarikum) fűszerpaprikára.
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