
Dr. Kovács Zoltán úr
országgyűlési kiviselő

Fidesz-MPSZ

	

tággyűlési Képviselőcsoportja

Országgyűlés Irodaháza

BUDAPEST
Széchenyi rkp .
1358

fOLD~ELESUGYI~~ L~

	

l MINISZTER

Ir~ns M, %%110~2Q li .

Érk«ett. 2004 JO1 14.

	

25815/2004 .

Tisztelt Képviselő úr!

A Házszabály 91 . §-a alapján K/10720 . számon hozzám benyújtott, „A borászok
problémáira vari-e válasza a kormánynak?" című írásbeli kérdésére a következő
választ adom.

Mint az Ön előtt is ismert a mezőgazdaságban az idénymunka
megszervezése a termelési, technológiai folyamat szerves része . .Ennek kapcsán
adott intervallumon belül de előre tervezhető .

A minise+, rium számára sem ismeretlen, hogy az idénymunkára jelentős
számban alkalmaznak munkaerőt a legális foglalkoztatás .- - kapcsán előírt
kötelezettségek elmulasztása mellett . Mint azt Ön írja, , a munkavállalók
különböző okok miatt ódzkodnak az Alkalmi Munkavállalói Könyv
(továbbiakban AM könyv) kiváltásától és a munkaadók sem kedvelik a
kiskönyvvel kapcsolatos többletadminisztrációt .

Megítélésünk szerint a munkavállalónak legalább olyan fontos érdeke
hogy foglalkoztatása legális keretek közötti legyen, mint a munkaadóé . Ezért az
Alkalmi Munkavállalói Könyv kiváltása és alkalmazása közös előnyöket
jelenthet. Előnyeit nem részletezem, hiszen ezek Ön előtt is ismertek .

A Munkarügyi Minisztérium adatai szerint 2003-ban közel 81 ezer alkalmi
munkakönyvet w ltottak ki, ami 206%-os növekedés az előző évhez képest .

Az alkalmi munkavállalás szabályozásának eddigi tapasztalatai alapján
megállapítható, hogy a kiváltott munkakönyvek száma az utóbbi években
folyamatosan emelkedett, de még nem érte el a kívánt szintet . Annak érdekében,
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hogy az alkalmi munkák minél nagyobb hányada legálissá váljon,
visszaszoruljon a fekete munka és jobban elterjedjenek a részmunkaidős és a
tipikus foglalkoztatási formák, a közterhek egyszerűsített befizetése mellett
indokolt volt a közteherjegy összegének lényeges mérséklése . A törvény
továbbra is a regisztrált munkanélküliek AM könyvvel történő foglalkoztatását
kívánja elsősorban ösztönözni, ezért regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása
esetén további csökkentett értékű közteherjegy alkalmazására ad lehetőséget .

Ismerve a hazai munkaerőpiaca helyzetet, a külföldiek magyarországi
mezőgazdasági szezonális foglalkoztatását is áttekintette a munkaügyi tárca .
Közreműködésünkkel e körben jelentős könnyítést tett az FMM a külföldiek
foglalkoztatásáról szóló rendelet módosításával (21/2004 .(IV.28 .) FMM
rendelet) .

Tájékoztatom, hogy a minisztérium az illetékes társtárcák felé a szükséges
lépéseket a szezonális foglalkoztatás megkönnyítése érdekében minden esetben
kezdeményezte. A jelenlegi szabályozás - utalok a jelentős kedvezmények
biztosítására - véleményem szerint alkalmas az idénymunkások legális
foglalkoztatására . Ehhez azonban a gyakorlatban a munkaadók és
munkavállalók közös érdekeken alapuló aktív közreműködése is szükséges .

Az Európai Unió országai külön-külön határozzák meg a foglalkoztatásra
vonatkozó szabályokat, ezért az alkalmi munkavállalási szabályok is eltérőek .
Teiinészetesen vizsgáljuk, hogy van-e lehetőség a jelenlegi szabályozás
egyszerűsítésére, módosítására. Ehhez azonban mind a munkavállalói, mind
pedig a munkáltatói oldal érdekképviseleteinek véleménye, egyetértése is
szükséges .

Az Ön által említett átalánydíjas megoldás csak első megközelítésben
tűnik egyszerűbbnek . Tekintettel arra, hogy nem biztosítja az egyéni
munkavállalók társadalombiztosítását, a legális foglalkoztatás
ellenőrizhetőségét, így a hozzá kapcsolandó és szükséges adminisztráció nem
egyszerűsíti a munkáltatók jelenlegi helyzetét .

Fenti véleményem természetesen nem zárja ki, hogy javaslatát, mint
minden más ésszerű kezdeményezést ne vizsgáljuk meg és adott esetben ne
kezdeményezzük egy új törvényi szabályozás lehetőségét az illetékes
minisztériumnál. Ennek következtében az unió más országaiban alkalmazott
egyszerűsített adminisztrációs módszerek bevezetésére is sor kerülhet ."

A jövedéki adóteher kapcsán elmondanám, hogy a kisebb adóraktárak,
azaz az ún. egyszerűsített adóraktárak (évi 1000 hl-né1 kevesebbet előállítók)
esetében eddig sem kellett és a jövőben sem kell jövedéki biztosítékot nyújtani .
A több mint 13 ezer kistermelőt, egyszerűsített adóraktár-engedélyest a jövedéki
biztosíték szempontjából a jövedéki adó nagysága tehát nem érinti .

Jövedéki biztosítékot csak az ún. boradóraktáraknak kell nyújtaniuk . A
literenkénti 8 Ft-os adó esetén - tekintettel arra, hogy a jövedéki biztosítékot az
éves termelés 1/12-ének adótartalmára kell nyújtani - az 500 ezer Ft-os
értékhatár évi 7500 hl termelésig ad mentességet a jövedéki biztosíték alól . Ez a
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termelési volumen nem tekinthető sem kis-, sem közepes adóraktári
tevékenységnek, így Képviselő úr aggodalma a kis- és középvállalkozások
megnövekedett terhét tekintve nem megalapozott.

A Jövedéki törvény módosítása, szakmai felügyelete a
Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik, így annak megváltoztatásához az
illetékes minisztérium szakmai támogatása szükséges .

A napi standolás Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumi
támogatását nem csak a borhamisítás elleni harc, hanem az ellenőrzött
kereskedelmi forgalom iránti igény is indokolta . A törvénybeiktatásánál
messzemenően kikértük a jövedéki termék előállító szakmai szervezetek
véleményét. Az Országos Borminősítő Intézeti a VPOP, a Sör Terméktanács, a
Szeszipari Szövetség, a Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége és a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egyetértenek a szabályozás szükségességében .
A fenti szervezetek a legjelentősebb borfesztiválokat és borversenyeket (is)
szervezi .

Az italkészlet-elszámolás kötelezettsége alóli felmentés nem a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztérium hatáskörébe tartozik . A
vendéglátó egységek napi készlet elszámolását a Pénzügyminisztérium által
előterjesztett a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII. törvény szabályozza .
A fenti szabályozás az említett törvény 110 . § (10) bekezdésében került
meghatározásra és itt a törvény a következőképpen fogalmaz :
„(10) A vonatkozó jogszabály szerinti vendéglátás üzletkörökben kiadott
működési engedéllyel rendelkező, nem jövedéki engedélyes kereskedő az
alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék értékesítéséről
az üzlethelyiségében külön nyilvántartást köteles vezetni a vámhatóság által
hitelesített nyomtatványon, amely helyett a vámhatóság által jóváhagyott
számítógépes nyilvántartás-vezetés is alkalmazható . A nyilvántartásban a
beszerzett mennyiséget a beszerzést követően haladéktalanul, az értékesített
mennyiséget naponta kell bejegyezni, valamint meg kell állapítani a
zárókészletet. A beszerzett mennyiséget szállítónként, és azon belül annak a
telephelynek a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt . A
mennyiséget a bontott és a bontatlan palackok, dobozok, kannák, hordók
űrtartalom szerinti darabszámának feltüntetésével, illetve a kimérő edényben
(eszközben) tárolt bort - 20 literes pontossággal - literben feltüntetve kell a
nyilvántartásban szerepeltetni ."

A szabályozás szerint a fenti nyilvántartási kötelezettség a „vendéglátás
üzletkörökben kiadott működési engedéllyel rendelkező nem jövedéki
engedélyes kereskedőre" vonatkozik. A bortermelők egyszerűsített adóraktár
vagy adóraktár tulajdonosok, így rájuk a törvény 110 . §-nak (10) bekezdése nem
vonatkozik .
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A borfesztiválokon és bemutatókon résztvevő termelőknek a kitelepülés
előtt 3 nappal szándékukat be kell jelenteni az illetékes vámhatóságnak, és ezzel
jelentési és nyilvántartási kötelezettségüknek eleget tettek .
A fentiek értelmében megnyugtathatom Képviselő urat, a minisztérium már a
jövedéki törvény elfogadásakor figyelembe vette a bortermelők reklám és
marketing érdekeit .

Kérem válaszom szíves elfogadását .

Budapest, 2004 . július , A ,, .

Tisztelettel
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