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Országgyűlési képviselő

Zárószavazás előtti módosító javasla t

Kövér László úrnak
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 107 . §-ának (1) bekezdése alapján „az államháztartás stabilitásá t
elősegítő egyes adótörvények módosításáról” szóló T/4049 . számú törvényjavasla t
T/4049/11 . számú egységes javaslathoz a következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. Az egységes javaslat 1 .§-a törlésre kerül , a további §-ok számozásának
értelemszerű változásával :

[1 . § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII . törvény (a továbbiakban : Jöt .) 7. §-a a
következő 35/A. ponttal egészül ki :
(E törvény alkalmazásában)
„35/A. természetes aroma : a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-88/388 . számú, 1998 .
szeptember 1 -jén hatályos elő írásának 1 . 2 . pont b) alpontja (i) részében
meghatározott kémiai anyag ; " ]

2. Az egységes javaslat 2 . §-nak a felvezető szövege a következ őképpen
változik:

2.§ A jövedéki adóról és a lövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairó l
szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:Jöt.l[Jöt.] 52. § (1) bekezdésének
c}-d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép
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3. Az egységes javaslat 4. §-ával meghatározott Jöt. 64.§ (2) bekezdése a
következőképpen módosul :

„(2) Az adó mértéke a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről ,
kiszereléséről,	 címkézéséről,	 és	 földrajzi jelzéseinek	 oltalmáról, valamint az
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008 . január 15- i
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban : 110/2008/EK
rendelet) II. mellékletében felsorolt termékek, valamint az olyan szeszes italok
esetében, amelyek alkoholtartalma kizárólag a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének
6. és 9. pontja szerinti termékből származik, és ízesítésükre mézet, vagy az
élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, arom a
tulajdonságokkal rendelkez ő élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK
tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/E K
irányelv módosításáról szóló 2008 . december 16-i 1334/2008/EK európai parlament i
és tanácsi rendelet 3 . cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjaiban meghatározott aroma
anyagot használnak,— a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel — az (1) bekezdés szerinti
adóalapra [414 150 forint, a párlat (ide értve a méz vagy természetes arom a
hozzáadásával készített párlatot is ) és az aromák közül kizárólag természete s
aroma hozzáadásával el őállított termék esetében 1289 900 Ft,	 egyéb szeszes italok
esetében 414 150 Ft .”

4. Az egységes javaslat a következő új 5 . §-sal egészül ki, és a soron következ ő
§-ok megjelölése értelemszerűen módosul:

„5 . § A Jöt. 68 . §-a (1) bekezdéséneka)pontja helyébe a következő rendelkezés

Adómentes felhasználás az alkoholterméknek a felhasználásal

„a)a külön jogszabályban meghatározott hatóság által forgalomba hozatalra
engedélyezett gyógyszerek, valamint a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett ,
gyógvszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények(aszájon át fogyasztható
alkoholtartalmú termékek esetében 40 ml-t meg nem haladó összes napi fogyasztás i
dózisnak	 megfelelő 	 összetételben	 előállított	 készítmények),	 továbbá	 a
gyógyszeranyagok, gyógyszeripari intermedierek külön jogszabály szerinti engedéllyel
végzett	 ipari	 előállításához	 (beleértve e termékek gyártóberendezéseinek 	 a
technológiai előírásokban rögzített tisztítási eljárásához való felhasználást is), ide ne m
értve a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermék és a víz keverékének előállítását,
kiszerelését,”"

Indokolá s

A 110/2008/EK rendelet II. melléklete azokat a „min őségi” szeszes italokat
tartalmazza, amelyek vagy nem tartalmaznak semmilyen ízesít őanyagot, vagy
kizárólag természetes aromákat és aroma készítményeket tartalmazhatnak . Az ebben a
mellékletben nem felsorolt termékek csak „szeszes ital” kereskedelmi megnevezéssel

lép :



3

forgalmazhatók . Tekintettel arra, hogy a Magyarországon kedvelt, mézzel ízesítet t
pálinka is a „szeszes ital” kategóriába tartozik, ezért javasoljuk, hogy azok a
természetes aromával vagy mézzel ízesített termékek, amelyek szesztartalma a
110/2008/EK rendelet II . Melléklete 6 . és 9. a termékekbő l származik, az alacsonyabb
jövedéki adó alá tartozzanak .

Tekintettel arra, hogy a gyógyszernek nem min ősülő gyógyhatású
készítményekre vonatkozó szabályozás továbbra is lehetővé teszi alkohol tartalmú
gyógynövény készítmények előállítását, indokolt az e termékek előállításához
felhasznált alkohol után 2011 . április 1-jét megelőzően biztosított adómentesség
visszaállítása .

Budapest, 2011 . szeptember 26 .

Fdnt Sándor
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2
	page 3

