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Az Egészségügyi bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján
a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő 107 .§-
sal és azt megelőző címmel:
(A javaslat elfogadása esetén a további szakaszok számozása értelemszerűen változik.)

,,Ajövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

107 .&
A iövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 .
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Jöt .) 97.& (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

„/(2) Az adó mértéke/
a)a cigarettára 6450 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 23

százaléka, de legalább 11620 forint/ezer darab ;"

2 . A Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 107 .§ (5) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

(5) Az e törvény 9 . §-a (4) bekezdésének, 107. §-ának és 126. §-ának rendelkezései
2005 . február 15-én lépnek hatályba.

Bizottsági módosító javaslat



Indokolás

A módosító javaslat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII . törvény 52.§ (3)
bekezdésének és a Házszabály 121 .§ rendelkezéseivel összhangban nem érinti a fejezetek, az
elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak bevételi, kiadási
főösszegét, a hiány, illetve többlet mértékét .

A módosító javaslat az elfogadott bevételi főösszeg biztosítása érdekében szükséges . A
módosító javaslat elutasítása esetén nem teljesíthető a XLII . a központi költségvetés fő
bevételei fejezet 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 2 . Jövedéki adó alcím 672 300,0 millió
forint bevételi előirányzata .

A dohánytermékek értékesítésének adójegy alapú, bevételi struktúra szempontú vizsgálata
rámutatott arra, hogy a dohányipari termékek forgalmazásában érintettek adóalanyok piaci
magatartása a bevételi előirányzatok teljesítését a jelenlegi szabályozási környezetben
befolyásolni tudják . Az adóbevételek jelentős mértékben függenek a kiskereskedelmi ár
értékétől, hiszen a fogyasztói ár 43%-os értékarányos adót tartalmaz . A költségvetési
bevételek biztosítása érdekében a szabályozás 2004 . január 1 . napjától alkalma zza a minimum
adó jogintézményét, ami a tapasztalatok szerint alacsony szinten került meghatározásra .
A bevételi előirányzat tervezésekor a piacvezető termék várható kiskereskedelmi árát kell
figyelembe venni, ami a következő évben az idei 450 forint/doboz árat követően a 2005 . évre
460 forint/doboz árral számolva biztosítja a 197,8 milliárd forintos jövedéki adó bevételt . A
minimum adó meghatározásakor e termék árát figyelembe . véve 11620 forint minimum adó
meghatározása szükséges ezerszálanként .

E héten az egyik meghatározó piaci részesedéssel rendelkező termék árát forgalmazója a
dobozonkénti 500 forintról 440 forintra csökkentette, ami a költségvetésnek dobozonként 26
forintos adóbevétel kiesést jelent .

Budapest, 2004 . december 8 .
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