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Képviselő i önálló indítván y

2009. évi . . . törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

1 . §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII . törvény 3. számú melléklete helyébe e
törvény Melléklete lép .

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba .

Melléklet a 2009. évi . . . törvényhez

,, 3. számú melléklet a 2007. évi XXVII. törvényhez

A 82. ' (2) bekezdésének alkalmazás alá tartozó terméke k

1 . Termékek vtsz . alapján

Sor -
szám

Megnevezés vtsz.

1 . Az emberi alkalmasra kerülő gyógyszerekrő l és egyéb, a
szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya al á
gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott
hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jelleg ű
erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek ;
Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények.

gyógyszerpiacot
tartozó olyan humán

hatóság forgalomba
áruforgalomban az

2. Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, 121190 98-bó l
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1302-b ő l
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3 . Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán cél
diagnosztikai reagensek

• felhasználásra kerülő 3002 10-bő l
3002 90-ből
3006 20-ból
3006 30-ból
3821-ből
3822-ből

4. Orvosi radioaktív izotópok 2844 40 20 00-ból

5 . Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anyat
anyatejkiegészítő tápszerek

j-helyettesít ő és 1901 10 00 02
2106 90 92 0 1
2106 90 98 0 1

6 . Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150 ,
palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag
minőségű termék)

ill . 200 bar nyomású
gyógyszerkönyvi

2804 40-bőt

7 . Braille-tábla műanyagból 3926 90-ből

8 . Fehér bot vakoknak 6602-ből
9 . Pontozó vakoknak 8205 59 90-b ő l

10 . Braille-tábla fémbő l 8310-bő l

11 . Braille-írógép vakoknak 8469 30-bó l

12 . Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére
tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott tennék)

(a szövetség által a 8471-bő l

13 . Telefonkezelő adapter vakok számára 8517 80 90-bő!

14 . Braille-óra vakoknak 9102-ből

15 . Könyv 4901-ből
4903

16 . Napilap (hetenként legalább négyszer megjelen ő kiadvány
Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő

;
'advány)

4902

17. Kotta 4904

2. Alapvető élelmiszerek KSH kódszám alapján

Sor-
szám

Megnevezés KSH kód

18 . Sertéshús, marhahús, baromfihús 100, 101, 104

19 . Szalámi, szárazkolbász, sonka, párizsi, kolbász, húskonzerv 105-107 ,

20 . Tojás, tej, sajt, tejtermékek (sajt nélkül), vaj, vajkrém 110-113, 120

21 . Sertés zsiradék, étkezési szalonna, étolaj, margarin 121-124

22 . Liszt, rizs, hántolmányok, kenyér, péksütemények, száraztészta 130-134

23 . Cukor 13 5

24 . Burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs 140-142 "



Indokolá s

Mára véglegessé vált : a kormány félrekezelte a válságot, ezért az drámai hatást gyakorolt
Magyarországra. Az emberek, családok életkörülményei egyre romlanak, mert a kormány velü k
fizetteti meg saját kudarcainak árát .

A Gyurcsány-kormány továbbra is szembe menetel Európával : adócsökkentés és a növekedés
elősegítése helyett újabb brutális megszorításokra – köztük az általános forgalmi adó emelésére –
készül .

Az ÁFA emelése tovább drágítja az élelmiszereket, ami tarthatatlan helyzetbe fogja hozn i
családok százezreit. A Fidesz és a KDNP ezért kezdeményezi az alapvető élelmiszereket terhelő
– európai összehasonlításban második legmagasabb –ÁFA 20%-ról, 5%-ra való csökkentését . A
Javaslat elfogadása esetén a magyar családok átlagosan havi 4000 forintot takaríthatnának meg .

Budapest, 2009 . február 12 .

Vara Mihál y
Fidesz –Mag ar Polgári Szövetség

Harrach Péte r
Kereszténydemokrata Néppárt

Soltész Mikló s
Kereszténydemokrata Néppárt

ártó Péter
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 85. §-a alapján, „az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII . törvény módosításáról” a következ ő
törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .

A Házszabály 99. § (1) bekezdése alapján javaslatot teszünk a törvényjavaslat sürgős
tárgyalására.

Indokolá s

Az alapvető élelmiszerek áfájának azonnali csökkentésére van szükség annak érdekében, hogy a
Kormánynak a gazdasági válságot hibásan kezel ő lépései ne lehetetlenítsék el családok
százezreinek megélhetését.

A Házszabály 92 . § (3) bekezdése alapján szükséges legalább 50 képvisel ő támogató aláírását
mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2009. február 12 .

Varga ihály

	

Harrach Péter
Fidesz — Magyar olgári Szövetsé

	

Kereszténydemokrata Néppárt

ártó Péter

	

Soltész Miklós
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

	

Kereszténydemokrata Néppárt
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