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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján "az adókról, járulékokról szóló törvények
módosításáról" szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat a következő, új 14 . §-sal és az azt megelőző fejezetcímmel egészül ki,
egyben a §-ok és fejezetek számozása megfelelően változik :

J V. Fejezet

Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvény módosítása

14. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992 . évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-
törvény) 1.és 4. számú mellékletee törvény4-5. számú mellékleteszerint módosul .

2 . A törvényjavaslat a következő, új 4 . számú melléklettel egészül ki, egyben a mellékletek
számozása megfelelően változik :

„ 4. számú melléklet a 2005. évi. ..törvényhez

Az áfa-törvény1 .számú mellékletehelyébe a következő rendelkezés lép :

„1 . számú melléklet az 1992 . évi LXX1h törvényhez

L Rész

A10százalékos jelszámított adómérték alá tartozó termékek és szolváltatások köre

Módosító iavaslat



1. Termékek

Sor- Megnevezés Vámtarifaszámszám
1 . Elő állatok (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és ex 0101-től ex 0106-ig

allatkerti állat kivételével)
Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség 0201-tő10210-ig
Emberi fogyasztásra alkalmas pacal ex 0504
Halak rákok euhatestű és más iermctelen víziállatok 0301-től 0307-1
Teitermékek (kivéve anyatei), madártojás, természetes méz, másutt nem ex 0401
említett élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer 0402

0403
0404 10
0405-től 0410-ig

4/A . Teitermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, el ex 0404 90
pótlására szolgáló imitátumokat, melyek általában tei és permeátum -
esetenként savó és/vagy teiszín - különböző arányú keverékéből állnak, és
melyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes telétől,
tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél .)
Tenyészállatok spermáig és embriója 0511 10 00 00_

0511 99 90 01
Élő fa és egyéb növény, hagyma, gumó, gyökér stb . 0601-től 0604-ig

7 . Élelmezési célra alkalmas zöldsé_félék _ ökerek és _umók 0701-től 0714-i
Elelmezesi célra alkalmas

	

molcs es dió citrusfélék-14 0801-től 0814-i
Tea (nem fermentált) 0902 10_

0902 20
10 . Gabonafélék 1001-től 1008-ig
11 . Malomipari termékek 1101-től 1106-ig

1108-tól 1109-ig
1 Olaios magvak és olaitartalmú gyümölcsök, különféle gyümölcsök, ipari és 1201-tőt 1214-ig,

gyógynövények (ide nem értve az 1 . számú melléklet 11 . rész 2 . pontig kivéve: ex 1211 90 98
szerinti hagyományos gyógynövény drogokat közvetlen lakossági
fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben), szalma és
takarmány

13 . Propolisz ex 1301
14 . Állati és növényi zsírok (csak az emberi fogyasztásra alkalmasak) ex 1501

ex 1507-tó] ex 1512-ig
ex 1513 21 30 00
ex 1513 21 90 00
ex 1513 29 50 00
ex 1513 29 91 00
ex 1513 29 99 00
ex 1514
ex 1515 21
ex 1515 29
ex 1515 50
ex 1515 90 59
ex 1517
1521 90 91

1

	

. Élelmiszer-készítmények hús-, hal-, rák-, rákféle, puhatestű, valamint más 1601-től 1605-ig
gerinctelen víziállat tartalommal

16 . Cukor és cukoraruk 1701-től 1703-ig
17 . Rúd alakú, túróval töltött, cso oládéval bevont termék ex 1806 31 00 99
18 . Gabona, liszt, keményítő vagy tei felhasználásával készült termék 1901-től 1904-ig

1905 10
1905 40
1905 90
kivéve: 1901 10 00 02

1

	

. Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított 2001-től 2008-ig
készítmények

20 . Egyéb ehető készítmények 2102
2103 90 90
2104-től 2105-ig



2106 10
2106 90

kivéve : ízesített vagy színezett cukorszirup kivéve :
2106 90 30 00
2106 90 51 00
2106 90 55 00
2106 90 59 00
2106 90 92 01
2106 90 98 01
ex 220121 . Víz, minden halmazállapotában

Kivéve :
- Emberi fogyasztásra kiszerelt természetes ásványvíz, ide nem értve a
gyógyvizet
- Emberi fogyasztásra kiszerelt forrásvíz
- Emberi fogyasztásra kiszerelt, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz

22 . Ízesített tej ex 2202 90 91
ex 2202 90 95
ex 2202 90 99
ex 220923 . Ecet és ecetsavból készült ecetpótló, legfeljebb 10 tömegszázalék

ecetsavtartalommal; Ecet és ecetsavból készült ecetpótló, ízesítve és/vagy
színezve, legfeljebb 15 tömegszázalék ecetsavtartalommal

24 . Élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok, elkészített állati takarmányok 2301-töl 2309-ig
ex 2510 2025 . Ásványi termékek (kalciumfoszfát trágyaként való felhasználás céljából

őrölve)
Ásványi tüzelőanyagok26 . ex 2701-töl ex 2705-ig
Tőzeg energetikai célra 2709,

2711 11,
2711 21
2711 12 11,
2711 1219,

tüzelési célra ex 2711 12 94,
2711 12 97

tüzelési célra ex 2711 13 91,
2711 13 97

tüzelési célra ex 2711 29
Tűzifa, faszén 4401

4402
27 . Elektromos energia 2716
28 . Szacharin ex 2925 11
29 . Gyógyszerek („állatgyógyászati célra" szövegű magvar alszámos ex 3002

bontások), gyógyiszap, állatgyógyászati oltóanyag ex 3003
ex 3004

30 . Vatta, géz, kötés és hasonló cikkek, sebészeti steril catgut, fogászati 3005 3006 10
vérzéscsilla ip'tók

31 . Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények ex 3006 60
állatgyógyászati célra ;
Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok, csontpótló cementek, 3006 40
gyökértömő csúcs

32 . Állati vagy növényi trágya ; 3101
Ásványi vagy vegyi trágyázószer (a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési ex 3102
Minisztérium által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező ex 3103
trágyázószerek) ex 3104

3105
33 . Fogászati lakkanyag; ex 3208

Fogászati viasz, fogászati lenyomatkeverék, fogászatban használt gipsz ex 3906
alapú egyéb készítmények, ragasztóanyag fogászati célra ; ex 3506
Fogtechnikai, fogászati gipsz mintakészítéshez . ex 2520
Lenyomatgipsz fogászati lenyomatkészítéshez, por alakban ;
Filmizoláló folyadék, gipsz-műanyag izoláló protéziskészítéshez ex 3209 90
Polírpaszta, fémoxid-gyanta keverék, fogművek felületi karcmentesítésére
és fényesítésére ;
Foszfát kötésű kvarc-földpát alapú beágyazó anyag fémöntéshez és hozzá ex 3405 90
keverőfolyadék; ex 3816
Önkötő mintázó anyag, metil-metakrilát alapú, fogtechnikai célra készletben



is ;
Fogsoralapanyag protézis készítéséhez (meleg polimerizátum), metil-

ex 3407

metakrilát alapú ;
Öntőakrilát fogsoralapanyag protézis készítéséhez (hideg polimerizátum),
metil metakrilát alapú;
Autopolimerizátum fogsorjavító anyag ;
Hídváz- leplezőanyag, polimetil-metakrilát (meleg polimerizátum) vagy
aromás dimetakrilát ala ú és színezői

34 . Rovarölők gombaölők külsőleg alkalmazandó fertőtlenítő szerek 3808
gyomirtók stb .

35 . A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ex 3924 90
segédeszköznek minősülő higiénés eszközök orvostechnikai eszköznek ex 9401
minősülő (műanyag) áruk

ex 3923Vizelet gyűjtól ' zsák
36 . Egészségügyi és gyógyszerészeti áruk gumiból 4014

4015 11Fogászati gumianyag
37 . Egészségügyi betét (ideértve a tisztasági betétet is) és tampon ex 4818 40

nadrágpelenka, csecsemőpelenka, pelenkabetét, papírvatta, fogászati ex 4818 90
ex 4823papíranya

38 . Folyóirat kotta térkép ex 4901
4902
4904
4905 91
4905 99

39 . Vatta textilanyagokból, és ebből készült áruk 5601 10
5601 21

40 . Kompressziós térdharisnya, harisnya, harisnyanadrág, karharisnya, ex 6115
ex 6117kompressziós kesztyű (amely megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló

külön jogszabályban meghatározott előírásoknak)
41 . G ó- aszati se édeszköznek minősülő rö zítőnadrá ex 6212 90
42 . Tb-támo atással értékesített kész aróka ex 6704
43 . Fogtechnikai bázislemez ex 7106

ex 7108
ex 7110
ex 7218
ex 7219
ex 7220

44 . Reduktor ex 8481 10
45 . Rokkantkocsi 8713
46 . Szemüveglencse, látást iavító kontaktlencse, a tb-támogatással értékesített ex 9001 30

9001 40 41szemüvegkeret, távcsőszemüveg
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 41
9001 50 49
9001 50 80
ex 9003

47 . Orvosi, sebészeti műszer és készülék : öniniektáló készülék és az ahhoz ex 9018
ex 8421 29 90 00tartozó tű, orvosi fecskendő és az ahhoz tartozó tű, transzfúziós készülék,

egyszer használatos vérvételi zsák, zárt vérvételi eszközök, orvosi csapoló
és öblítőeszközök, infúziós szerelékek, fogászati fúrógépbe befogható
marófúró fúró és csiszolókorong fogászati tisztítókefék, vesedializátorhoz
tartozó szűrő és vérvonal aferézises eljárásnál használt ferézis szerelék
szűrővel vagy anélkül, egyszer használatos szűrőcsalád

48 . Egészségügyben való felhasználás céljára minősített inhalátor, lélegeztető ex 9019 20
készülék és tartozéka

49 . Gyógyászati segédeszközök 9021 10
9021 31
9021 39
9021 40
9021 90

50 . Vércukorszintet meghatározó készülék, nem ortézisként használt ex 9027 80 17
ex 9027 80 97izomstimulátor



E törvény alkalmazásában vámtarifaszám : a Kereskedelmi Vámtarifa 2002 . július 31-én hatályos szövegének
áruazonosító számai, a tíz számjegynél kevesebb számieggvel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi
alszámos bontása is ide értendő .

2. Szolgáltatások

Sor- Megnevezés SZJ-számszara
53 . Mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatás, kivéve : SZJ 01 .41 .1-ből,

egészségügyi kártevőirtás 01 .42.1-ből,
01 .50.1, 02 .02 .1
SZJ 05 .01 .154 . Halászati szol áltatás

55 . Kényszer- és bérvágás SZJ 15 .11 .90.0-ból,
15.12.90 .0-ból

5 Gyógyászati segédeszközök bérmunkában történő előállítása (a megbízó SZJ 33 .10 .99.0-ból
anyagából, illetve bérmunkában végzett részmegmunkálás)

57 . Villamosenergia, gáz-, gőz- és vízellátás SZJ 40 .11 .9
40.12.1
40.13 .1
40.21 .9
40.22.1,
40.30.9
41 .00.2
kivéve mérőóra leolvasása,
karbantartása

58 . Szemuveilencse e-!4 edi csiszolass keretbe hel ezese SZJ 52 .74.13.0-ból
59 . Gyógyászati segédeszközök (az 1 . számú melléklet 1 . részének 44 . és 48 . SZJ 33 .10.92.0-ból

pontjában meghatározottak) javítása 35.43 .9-ből,
26 .22.9-ből

60 . Szállodai szol álg tatás SZJ 55 .10
61 . Egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely- SZJ 55 .21 .1,

szolgáltatás 55 .22 .1
55 .23.11,
55 23 12
55 .23.13,
55 .23 .15-ből

62 . Étkezőhelyi vendégtatásban az ételforgalom SZJ 55 .30.1-bot
63 Diákétkeztetés SZJ 55 .51 .10.1,

55 .51 .10 .2,
55 .51 .10 .3

6 . Munkahelyi és közétkeztetésben az ételforgalom SZJ 55 .51 .10.4-bőt,
55 .51 .10.9-bőt,

ex 9018
ex 9019

51 . Műlép ex 9602 00 00 01
52 A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények ex 1211,

nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987 . (VIII . 19 .) EüM ex 1302
rendelet alapión OGYI engedélyszámmal és forgalomba hozatali ex 1504
engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek ex 1515

ex 2006
ex 2007
ex 2106
ex 2201
ex 2205
ex 2206
ex 2208
ex 3004
ex 3301
ex 3302
ex 3306
ex 3307
ex 3802 90



ILRész

Az ötszázalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

So - Megnevezés Vámtarifaszám
szám
1 . Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998 . évi XXV .

törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket az emberi
felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba
hozataluk engedélyezéséről szóló 12/2001 . (IV . 12.) EüM rendeletben
meghatározott hatóság törzskönyvezett, valamint a nem kereskedelmi
jellegű áruforgalomban az erre iogosult hatóság engedélyével importált
gyógyszerek ;
Humán gyógyászati galenusi készítmények, magisztrális készítmények

2 . Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, ex 1211 90 98
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben ex 1302

3 . Az arra feliogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra ex 3002 10
kerülő diagnosztikai reagensek

ex 3002 90
ex 3006 20
ex 3006 30
ex 3 821
ex 3 822

55.52.1-ből
65 . Kábeltelevízió, SZJ 64 .20 .3-ból,

televízió-műsorszórás, SZJ 64 .20.21,
rádió-műsorszórás SZJ 64 .20.22

66 . Mezőgazdasági termelési rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatás SZJ 74 .14 .15.0-ból
67 . Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati szakmai SZJ 74 .14 .15 .0-ból

tervezés, szakértés, kivéve : trófeabírálat SZJ 74 .87.16.1-ből
68 . Mezőgazdasági laboratóriumi vizsgálatok SZJ 74 .30 .1-ből
69 . Állat-egészségügyi ellátás SZJ 85 .20 .1
70 . Szociális étkeztetés SZJ 85 .31 .1-ből,

85 .32 .1-ből
71 . Személyszállítás SZJ 60 .10 .1-ből,

60.21
60.22
60.23
61 .10 .1
6
62.10.10 .0
62.20.10 .0

72 . Szennyvíz- és hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés SZJ 90 .01,
90.02, 90 .03

73 . Film-, video- és DVD-vetítés SZJ 92 .13 .1
74 . Előadó-művészeti szolgáltatás SZJ 92 .31 .21 .0
75 . Bábszínházi szolgáltatás SZJ 92 .34 .13 .9-ből
75 . Művészeti alkotótevékenység SZJ 92 .31 .22-ből
77 . Cirkusz műsor SZJ 92 .34 .11 .0-ból
78 . Vidámparki szórakoztatás, mutatvány SZJ 92 .33 .10 .0
79 . Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás SZJ 92 .51 .1,

92.52 .1
80 . Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása SZJ 92 .53 .1
81 . Uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás SZJ 92 .61 .10-ből,

SZJ 92 .72.11 .0-ból
82 . Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás SZJ 93 .03 .1
83 . Fürdőszolgáltatás SZJ 93 .04 . 1 0.0-ból
84 . Temetések megszervezése, ügyintézése SZJ 74 .87.14-ből
85 . Sporteseményekre szóló belépők, sportlétesítmények rendeltetésszerű SZJ 92 .61 .1-ből,

92.62.1-bőlhasználata



3 . A törvényjavaslat a következő, új 5 . számú melléklettel egészül ki, egyben a mellékletek
számozása megfelelően változik :

„5. számú melléklet a 2005 . évi . . . törvényhez

Az áfa-törvény 4. számú mellékletének 1 .-11 . része helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„ 4. számú melléklet az 1992 . évi LXXIV. törvényhez

L rész :
A mezőzazdasázi tevékenvsé2ek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár

mértéke

Vámtarifaszám A kom-
Sor- penzációs
szám Megnevezés felár

mértéke
a

felvásárlási
ár %-ában

NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAI

1 . Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány 0602 10 10
stb . Zöldségpalánta 0602 20

ex 0602
2 . Burgonya 0701 10
3 . Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók 0702-től 0709-ig 10

ex 0713(kivéve : hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez
ex 1209

4 . Szőlő 080610 10
5 . Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék 0802 11-től 0802 10

50-ighéja

4 . Orvosi radioaktív izotópok ex 2844 40 20 00
5 . Steril műtéti izoláló termékek ex 3005 90 51 00

6 . Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anvatei-helyettesítő és 1901 10 00 02
anyatej- 2106 90 92 01
kiegészítő tápszerek 2106 90 98 01

7 . Egészségügyi oxigén (max . 10, ill . 20 liter űrtartalmú, 150, ill . 200 bar ex 2804 40
nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag
gyógyszerkönyvi minőségű termék)

8 . Braille-tábla műanyagból ex 3926 90
9 . Fehér bot vakoknak ex 6602
10 . Pontozó vakoknak ex 8205 59 90
11 . Braille-tábla fémből ex 8310
12 . Braille-írógép vakoknak ex 8469 30
13 . Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség ex 8471

által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)
14 . Telefonkezelő adapter vakok számára ex 8517 80 90
15 . Braille-óra vakoknak ex 9102
16 . Könyv ex 4901

4903"



080711
0807 19
0808
0809
0810 10-től 0810
40-ig
ex 0810 90

Hazai termesztésű fűszernövények 0904 20 10
0909
ex 0910

7 . Gabonafélék 1001-től 1007-ig 10
muhar, csumiz 1008 10

1008 20
1008 30
1008 90 10
ex 1008 90 90

8 . Különféle magvak, ipari és gyógynövények 1201 10
1202

szaporítóanyag ipari növényekhez 1204-től 1207-ig
ex 1209
ex 1210
ex 1211 90
1212 91
ex 1212 99 80
1213
ex 1401 90
1403 00
2401 10
2401 20
5301 10
5302 10

9 . Mákgubó ex 1211 90 98 99 10
10 . Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) ex 1214 10

ex 2308 00 40 00szaporítóanyag takarmánynövényekhez
ex 1209

ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK

1 . Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő 0101-től 0105-ig 10
ex 0106állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat,

laboratóriumi és állatkerti állat kivételével)
2 . Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és ex 0301 10

ex 0302más gerinctelen víziállatok
0306 29 10
ex 0307
0307 60
ex 0307 91

3 . Nyers tei ex 0401 10
4 . Friss tojás ex 0407 10
5 . Természetes méz 0409 10
6 . Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok 0502 10

0503hermája, propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz,
0505méhpempővel dúsított méz)
ex 0511
ex 1301 90 90 99
ex 0410
ex 1212 99
ex 1521 90
ex 2106 90 98

7 . Állati vagy növényi trágya 3101 10
8 . Nyers szőrme ex 4301 10
9 . Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó 5001 10
1 Nyers gyapjú 5101 10



II.rész :
A mezőgazdasági tevékenységek körében nyújtott szolgáltatások köre és a kompenzációs

felár mértéke

A kompenzációs
Sor- Megnevezés SZJ-szám felár mértéke a
szám szolgáltatási

díi %-ában
1 . talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés betakarítás vetés SZJ 01 .41 .11 .0- 10

és ültetés ból
2 . mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő SZJ 01 .41 .11 .0- 10

előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása, b
tisztítása, aprítása, fertőtlenítése és silózása 74.70.11 .0-ból

3 . mezőgazdasági termékek tárolása SZJ 63 .12-ből 10
4 . Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a SZJ 01 .42 .10 .0- 10

~ortló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és ból
állatkerti állat kivételével) gondozása, tenyésztése és hízlalása

5 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági SZJ 71 .31 .10 .0- 10
vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra bó1
történő bérbeadása 71 .34.10 .1-ből,

01 .41 .11 .0-ból
6 . műszaki segítségnyújtás 10
7 . gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek SZJ 01 .41 .11 .0- 10

permetezése b
01 .41 .12.0-ból

8 . mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések SZJ 01 .41 .11 .0- 10
üzemeltetése bó1

01 .41 .12 .0-ból,
02 .02.10.0-ból

9 . vízlecsapoló berendezések üzemeltetése 10
10 . fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási SZJ 01 .41 .11 .0- 10"

szolgáltatások b
01 .41 .12 .0-ból,
02 .02.10.0-ból

ERDEI MAGOK, CSEMETÉK

1 . Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa ex 0602 10
2 . Erdei fák és cserjék ma&ia ex 1209 99 10

KIZÁRÓLAG SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ ÉLELMISZER-IPARI TERMÉKEK

1 . Feldolgozott tej és tejtermékek ex 0401 10
0402-től 0406-ig

2 . Feldolgozott, tartósított saiát előállítású zöldség, gyümölcs, 0711 10
savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja

0712paradicsomlé
081I-től 0813-ig
ex 0814
2001
ex 2002
2003-tól 2009-ig

3 . Must és bor ex 2204 10
4 . Borseprő, borkő ex 2307 10
5 . Szőlőtörköly ex 2308 10



Budapest, 2005 . április 11 .

Indokolás

A javaslat a 10 és 5 százalékos általános forgalmi adó alá tartozó áruk és szolgáltatások
felsorolását tartalmazza. A 10 százalékos kulcs alá kerül a korábbi 25%-os mérték alá tartozó
elektromos energia és a villamosenergía szolgáltatás .

A jelenleg hatályos törvény figyelmen kívül hagyja a szolgáltatások teljes körében az áfa-
besorolást, és nem kíván változtatni a termékek kompenzációs felárának mértékén sem, ami
pedig szorosan kapcsolódik a szabályozott tárgykörhöz . Indokolt hogy a kompenzációs felár
mértéke azonos legyen a forgalmi adó mértékével .

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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