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A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . §
(1) bekezdése alapján az egyes agrárágazati törvények módosításáról szóló
T/18110. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 6 . §-ában a Btv. 51 . §-ának (2) bekezdése a
következőképpen egészül ki:

„(2) A minőségvédelmi bírság mértéke - a kifogásolt tétel mennyiségétől,
minőségétől, a hiba súlyától függően - legalább húszezer forint, legfeljebb a
borászati termék literenként háromezer forinttal számított összege erejéig
terjedhet. A minőségvédelmi bírság a 48 . § (2) bekezdésében, valamint a 49 . §
(1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekkel együtt is kiszabható . Az
OBI a minőségvédelmi bírság kiszabása helyett az üKyet jövedékieljárás
lefolytatására átteszi az illetékes vámhatósághoz,ha a vizsgálat során azt
állapítja meg, hogy a termék nem minősül a jövedéki adóról és a jövedéki
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII .
törvény szerinti szőlőbornak ."
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Indokolás

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló
törvények módosításáról szóló 2005 . évi CXIX . törvény 106. §-a módosította - a
kettős szankcionálás elkerülése érdekében - a jövedéki adóról és a jövedéki
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII .
törvénynek (Jöt.) a borhamisításhoz kapcsolódó bírságolásra vonatkozó
rendelkezését, a 115 . § (3) bekezdést. A módosítást követően, 2006 . január 1-
jétől a Jöt. szerint már csak akkor lehet (kell) eljárni, ha egyébként a bortörvény
szerint minőségvédelmi bírságnak nincs helye .

A bortörvény jelen a borhamisítás valamennyi esetéhez minőségvédelmi
bírságot rendel . A módosító javaslat a borhamisításnak azt az esetét emeli ki, a
minőségvédelmi bírság alól, amelyhez jövedékiadó-érdek is kapcsolható . Ez az
eset, amikor a vizsgált termék nem tekinthető a Jöt szerinti szőlőbornak, ami
mentes a jövedéki adó alól, hanem más alkoholtartalmú ital, amely után viszont
jövedéki adót kell fizetni . Ezért indokolt, hogy az ilyen „eredményű"
borhamisítást jövedéki eljárásban szankcionálják . A jövedéki bírság kivetése
mellett az ilyen terméket a vámhatóság lefoglalhatja, elkobozhatja,
megsemmisítheti.

Budapest, 2005 . december 5.

Dr. Magda Sándor
elnök
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