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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 törvény] avaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 5 . §-ában a Btv . 24/A §-ának (1) bekezdése a
következők szerint egészül ki, és a § kiegészül egy új bekezdéssel :

(1) A bor belföldi forgalombahozatali engedélye kiadásának feltétele a 8
Ft/liter forgalombahozatali járulék megfizetése . Ha a forgalombahozatali
engedély kiadására nem kerül sor, a [forgalombahozatali] járulékot vissza kell
téríteni . Az Európai Unió tagállamából vagy harmadik országból behozott, vagy
belföldi forgalombahozatalra nem Magyarországon engedélyeztetett bor után a
járulékot a magyarországi forgalmazónak kell megfizetnie. Az évente 80
hektoliternél nem nagyobb mennyiségben bort forgalmazó magyarországi üzem
a járulékot negyedéves részletekben fizetheti meg .

(2) A forgalmazót, ha nem tudja igazolni a járulék megfizetését, illetve
azt, aki nem belföldi forgalmazásra kiadott engedély alapján a bort belföldön
hozza forgalomba-azon kívül, hogy a járulékot behajtják raita-,a járulékkal
azonos, de legkevesebb ötvenezer forint összegű minőségvédelmi bírsággal kell
súitani. Akinek járuléktartozása van, forgalombahozatali engedélyt nem kaphat .

Bizottsági módosító javaslat
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Indokolás

A törvényjavaslat a járulékfizetést a forgalombahozatali engedélyhez köti,
annak feltételeként. A kis üzemek méltányolható érdeke, hogy a járulékot ne
kelljen egy összegben megfizetniük, ezért az esetükben részletfizetésre lesz
lehetőség. Ez egyben azt is jelenti, hogy olyan bor után nem kéne járulékot
fizetni, amelyet külföldről hoznak be, miután annak a forgalombahozatalát már
más országban engedélyezték. A módosító javaslat azt a belföldi, illetve az
import borok forgalmazóira azonos szabályozást valósít meg .

r. Magda Sándor
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