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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 :

A törvényjavaslat a következő új 16 . §-sal, az azt megelőző fejezet-, és rész címmel egészül
ki, egyben a §-ok, fejezetek és részek, számozása megfelelően változik :

„HARMADIK RÉSZ

VI.fejezet

A jövedéki adóról és a iövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 .
évi CXXVII törvény módosítása

16. ~ A iövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003 . évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : Jöt .) 129. ~-ának (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép :

„(1)Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg
a) a mezőgazdasági termékek előállításához a külterületi szántó, kert,
gyümölcsös, szőlő, gyep, halastó és erdőművelési ágakban a külön fogszabály
szerint nyilvántartásba vett mezőgazdasági felhasználó részére hektáronként, a
szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlag-létszámára vetítve a gázolaj
iövedéki adója 80 százalékának -az igény benyújtásának napfától számított 30
napon belüli-visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1 . a szántó művelési ágban 100 liter/ha/év,
2 . a kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban 200 liter/ha/év,
3 . a gyep művelési ágban 12 liter/halév,
4 a halastó esetében 55 liter/halév,
5 . az erdőfelújításhoz 90 liter/ha/év,
6 . a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év
7 . a sertéságazatban 15 liter/vágósertés/év, a csak tenyésztést folytató
termelőknél50 liter/anyakoca/év .,

Módosító iavaslat



8. a baromfi ágazatban húsbaromfi esetén 0 .2 liter/kg/év,
9. öntözés esetén 20 liter/ha/év

mértékig terjedően .,
b)a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy
tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára a jövedéki termékekre
adható adó-visszatérítés mértékét, módfát és részletes szabályait ."

Indokolás

A mezőgazdasági termelők támogatását sokkal nagyobb mértékben kell növelni, a
versenyképesség érdekében ki kell terjeszteni a támogatottak körét is . A kiegészítést az
indokolja, hogy a sertés- és baromfiágazatban is szükséges az állatok, a takarmány, a trágya
szállítása. Az öntözőberendezések mozgatása, áttelepítése szintén gépi munkálatokat igényel .
Ebben az esztendőben sajnálatos módon nagyon sok gazdálkodó jövedelempozíciója romlott,
ez is indokolja a módosítást.

Budapest, 2005 . április 11 .
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