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T/6461/124 .

$izottssiai módosító javaslat

A Házs7~abály 102 . § (1) bekezdése alapján a TI6461 . számú törvényjavaslathoz - a T/6461/101 . számon
benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - a kisvetkező

bizottsági ntddosltó javaslatot
terjesztem elli :

1 . A törvényjavaslat 80 . §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint Módosul :
„(3) Adómentes

a) a saját művelésben álló szőlőterületen termelt szőlőből és/vagy legfeljebb az értékesített
saját szőlőtermés mennyiségével azonos mennyiségben vásáralt szőlőből a tezniuészetes személy által
előállított, gazdasági évenként és háztartásonként összesen legfeljebb 1000 liter saját fogyasztásra
szánt szőiőbor[.ji

h) a szőlőterülettel nemi rendelkező természetes személv által gazdasági évenként és
,háztartásonként leQféliebb 500 kilogramm vásárolt szőlőből előállított, saját fogyasztásra szánt
szőlőbor.
Gazdasági év alatt e fejezet alkalmazásában a tárgyévet megelőző év december 1-jétől tárgyév
november 30-áig terjedő egy éves időszakot kell érteni, [Az adómentes mennyiség abban az
esetben sem haladhatja meg az 1000 litert, ha az egy háztartásban élők közül többen állítanak
elő szőlőbort.j"

2. A törvényjavaslat 81 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(2) Nem kell adóraktári engedéllyel rendelkcznic annak
a természetes személyizek, aki a saját szőlőjéből és/vagy legfeljebb az értékesített saját

szólótermés mennyiségével azonos nyenuyiségben vásárolt szőlőből a 80 . § (3) bekezdés[ében] a)
gontiában meghatározott mennyiségben állít elő szőlőbazt[,j~

bl a sz~trüilettel nem rendelkező természetes személvnek aki a 80. & (3) bckezdcs b) pontja
szerintHáztartásonként leafeliebb 500 kiloaxamm vásárolt szölöböl állít elő szőlőbort °'



Indokolás

A törvény nem engedi meg a nem szőlőművelő magánszemélyek, köztük a borpincével rendelkező
személyek borkészítését, emiatt napjainkban több tízezer család törvényt sértve, illegálisan, vásárolt
szőlőből készít saját felhasználásra bort. Javaslatunk ezt oldja fel, mely szerint legfeljebb 500 kg
szőlőből adómentesen, és adóraktári engedély nélkül elöállíthatá bor, amely az EU szabályozásával is
összhangban van.

Budapest, 2003. december 10.

agda Sándor
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