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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az „egyes adótörvények és azzal összefügg ő
egyéb törvények módosításáról " szóló T/9179 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 3 . §-ának elhagyását javasolom :

[„3. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII . törvény (a továbbiakban: Jöt.) 52. §-a (1 )
bekezdésének a)-d) pontjai helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

/(1) Az adó mértéke — figyelemmel a (3)-(4) bekezdés rendelkezéseire is —:/

„a) a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45 és a 2710 11 49 vámtarifaszám alatt i
ólmozatlan benzinre 109 000 Ft/ezer liter,

b) a 2710 11 31, a 2710 11 51 és a 2710 11 59 vámtarífaszám alatti ólmozott benzinr e
és a 2710 19 21 vámtarifaszám alatti petróleumra 117 300 Ft/ezer liter,

c) a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, tüzel ő-, fűtőanyag
célú gázolajra 90 500 Ft/ezer liter,

d) a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, üzemanyag célú gázolajra 90 500 Ft/ezer liter, ”

(2) A Jöt . 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke az 50. szerinti, de az (1) bekezdésben nem említet t
ásványolajra

a) — figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is — a biodízel esetében az (1) bekezdé s
d) pont szerinti, az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek térfogatra



számított mennyiségi részaránya (a százalékérték századrészében kifejezve) és az (1 )
bekezdés a) pont szerinti adómérték szorzataként meghatározott összeg ,

b) az a) pontban nem említett bioüzemanyag esetében az üzemanyagként i
felhasználásnak megfelelően az (1) bekezdés a), d),f) vagy g) pont szerinti ásványolajo k
közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott adómérték, illetve a 220 7
vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 64 . § (2) bekezdés
szerinti adómérték,

c) benzin, illetve gázolaj adalékakénti, hígítóanyagakénti beszerzés, importálás ,
kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén az (1) bekezdés a), illetve d) pont szerinti
adómérték,

d) az a)-c) pont alá nem eső ásványolaj esetében – az üzemanyagkénti vagy a tüzel ő - ,
fűtőanyagkénti beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vagy
felhasználásnak megfelel ően – az (1) bekezdés a)-d) vagyJ), g) pont szerinti ásványolajok
közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott adómérték, figyelemmel a (3 )
bekezdés rendelkezésére is ."]

2. A törvényjavaslat 5-10 . §-ainak elhagyását javasolom :

[„5. § A Jöt. 64. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a következ ő rendelkezések
lépnek :

„(2) Az adó mértéke – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az (1) bekezdés szerint i
adóalapra 251 000 forint.

(3) A szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított, a 2208
20 19, 2208 20 99, 2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 53, 2208 90 59, 2208 90 7 1
vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék (a továbbiakban: bérfőzött pálinka) adója egy
bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig az (1) bekezdés szerinti
adóalapra számítva 125 500 forint, 50 liter felett 251 000 forint . Amennyiben egy
háztartásban több bérfőzető él, az 50 liter/év mennyiségi korlát együttesen értendő .”

6. § A Jöt . 76. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az adó hektoliterre vetítve Balling- (Plató-) fokonként 575 forint .”

7. § A Jöt. 80. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke hektoliterenként a sző lőborra 0 forint, az egyéb borra 8550
forint.”

8. A Jöt. 89. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke hektoliterenként 12 950 forint .”

9.§ A Jöt. 93. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke hektoliterenként 20 100 forint.”

10. § A Jöt. 97. §-a (2) bekezdésének a), c) és d) pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

/(Z) Az adó mértéke/
„a) a cigarettára 8550 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3

százaléka, de legalább 16 000 forint/ezer darab, ”
„c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka ,

de legalább 6720 forint/kilogramm,



d) és az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, d e
legalább 6720 forint/kilogramm ." ]

3 . A törvényjavaslat 46 . §-a (1) bekezdésének elhagyását javasolom egyidejűleg a (2)
bekezdés számozása elmarad :

„46. § [(1) A Jöt.

a) 52. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjában a „90 500 Ft/ezer liter” szövegrész
helyébe a „97 000 Ft/ezer liter” szövegrész, valamint b) pontjában a „117 300 Ft/ezer
liter” szövegrész helyébe a „124 500Ft/ezer liter” szövegrész ,

b) 57. §-ának (1) bekezdésében a „84,30 Ft-ot” szövegrész helyébe a „90,80 Ft-ot”
szövegrész,

c) 97. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „8550 forint ezer darabonként és a
kiskereskedelmi eladási ár 28,3 százaléka, de legalább 16 000 forint/ezer darab” szövegrész
helyébe a „9500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 százaléka, de
legalább 17 350 forint/ezer darab” szövegrész ,

d) 97. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjában a „6720 forint/kilogramm” szövegrész
helyébe a „7290forint/kilogramm” szövegrész

lép.

(2)1 A Jöt. 128/B. §-ában a „földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a
továbbiakban: Get.) " szövegrész helyébe a „GET. " szövegrész és a „ Get. -ben " szövegrész
helyébe a „GET. -ben " szövegrész lép .”

Indokolá s

Az általános gazdasági válság súlyos következményeként jelent ősen csökken a GDP, a
magyar gazdaság mély recesszióba süllyedt . Fidesz módosító javaslata a tervezett jövedéki

adóemelés helyett az eredeti állapot visszaállítását célozza.

Budapest 2009 . április 21 .

állai András

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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