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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes adótörvények é s
azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 174. §-ában szabályozott Neta tv. 2. § f-g) pontja az alábbiak szerint
módosul :

„ [2. § Adóköteles terméknek minősül az előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,]

f} az a) pont hatálya alá nem tartozó olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot tartalmaz ,
ideértve azt az esetet is, ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, feltéve, hogy a termék
cukortartalma meghaladja az [5] 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget (a továbbiakban :
ízesített sör) ;

g) a 2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely üdít ő italt tartalmaz, feltéve, hogy a termék
cukortartalma meghaladja az [5] 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget (a továbbiakban :
alkoholos frissítő);”

Indokolás

A módosító indítvány az ízesített sörök, illetőleg üdítőitalt tartalmazó alkoholos italo k

esetében a hozzáadott cukor tartalmat az üdít őitalokkal azonos mértékben javasolj a

megállapítani. Nem indokolt, hogy az ízesített sörök a cukortartalom tekintetében

kedvezőtlenebb elbírálás alá essenek, mint az üdítőitalok, ugyanis egyrészt pont a kisebb

alkoholtartalmú ital fogyasztása felé mozdítják el az alkoholt amúgy is fogyasztó embereket ,

és ez pozitív hatás, ami az elmúlt néhány évben intenzíven érvényesült . A termékadó

kiegyenlítő hatást gyakorol a normál sörök, illető leg az ízesített sörök adóterhelése között ,
hiszen ezen termékek alacsonyabb alkoholtartalmuk miatt kisebb összeg ű jövedéki adóval

terheltek. Ez nagyon negatív üzenet a fogyasztónak az amúgy a normál sörhöz képes t
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egészségesebb termék fogyasztása tekintetében . A termékadó kiterjesztése erre a termékkörre

ráadásul szinte kizárólag hazai termel őket sújt, amelyek a normál sörfogyasztás visszaesés e

miatti veszteségeiket csak ebben a termékkörben tudják kompenzálni .

Budapest, 2011 . október 25 .

Bödecs Barna
Jobbik


	page 1
	page 2

