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Módosító iavasla t

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „az egyes adótörvények és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról” szóló T/4662 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 174. §-a következők szerint módosul:

„174. § A Neta tv . 2 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„2. Adóköteles terméknek minősül az előrecsomagolt termékként forgalomba hozott ,
a) a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, a legalább 50%-ban teialapanyag

felhasználásával	 készült	 termékek, valamint a legalább 25% gyümölcs, illetve
zöldséghányadot tartalmazó sűrítmények, koncentrátumok, szörpök, nektárok, gyümölcslevek
és zöldséglevek kivételével, ha hozzáadott cukrot tartalmaz és cukortartalma meghaladja a 8
gramm cukor/100 milliliter mennyiséget (a továbbiakban : üdítő ital) ;

b) a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, ha
ba) koffeint tartalmaz, feltéve hogy koffeintartalma meghaladja a 10 milligramm

koffein/l00 milliliter mennyiséget, ideértve azt az esetet is, ha a koffeint a termék valamel y
összetevője tartalmazza é s

bb) taurint tartalmaz, feltéve, hogy taurintartalma meghaladja a 100 milligramm/10 0
milliliter mennyiséget, ideértve azt az esetet is, ha a taurint a termék valamely összetev ője
tartalmazza (a továbbiakban: energiaital) ;

c) a 1704, 1905, 2105 VTSZ szám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukrot tartalma z
és cukortartalma meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, továbbá az 180 6
VTSZ szám alá tartozó termék, kivéve a 1806 10 VTSZ alá tartozó termékek, valaminta
legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek körét, ha hozzáadott cukrot
tartalmaz és cukortartalma meghaladja a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget é s
kakaótartalma 40 gramm/100 gramm terméknél alacsonyabb (a továbbiakban együtt :
előrecsomagolt cukrozott készítmény) ;

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó 1905, 2005 20 20, 2008 VTSZ szám alá tartozó ,
gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készült, sütött vagy pörkölt, ízesített
és azonnali fogyasztásra alkalmas termék, ide nem értve a kenyeret és a pékárut, ha sótartalm a
meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget (a továbbiakban : sós snack) ;
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e) a 2103, 2104 VTSZ szám alá tartozó – gyermektápszernek, fogyasztásra kés z
levesnek vagy mártásnak nem minősülő – termék, ha sótartalma meghaladja az 5 gram m
só/100 gramm mennyiséget (a továbbiakban: ételízesítő), kivéve a mustár, a ketchup és az

olyan, nem szárított, aprított vagy pépesített, sózott ételízesítő zöldség készítményt, amelynek
sótartalma nem haladja meg a 15 gramm só/100 gramm mennyiséget ;

fi 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 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget ( a
továbbiakban : ízesített sör) ;

g) a 2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely üdítőitalt tartalmaz, feltéve, hogy a
termék cukortartalma meghaladja az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget ( a
továbbiakban : alkoholos frissítő).""

Indokolás

A tervezetben szereplő megfogalmazásban, mely szerint „ . . .ha hozzáadott cukrot tartalmaz és
cukortartalma meghaladja . . .” szófordulatot használva, a meghatározott VTSZ számok é s
cukortartalmi értékek alapján adóköteles terméknek min ősül évi mintegy 56 ezer tonna tejbő l

előállított tejtermék is. Úgy, mint például a kakaós tej, a kakaós ital, a túró rudi, a madárte j

stb. Ez jelentős károkat okoz a tejtermék-előállítás piacán, csökkentve egyben az Iskolate j
programra szánt támogatási összegek felhasználásának hatékonyságát és rontva a

tejfogyasztás növelésének esélyét.

A tervezet ebben a formában nem veszi figyelembe, hogy az alaptermék a tej eredet i
állapotában is 4,6 % tej cukrot tartalmaz, melynek befolyásolására az ágazati szereplők nem
lehetnek ráhatással, mivel az a tej természetes alkotó eleme .

Ízesített tejitalból átlagosan 22 ezer tonnát termel évente a tejipar . Ennek zöme a kakaós ital ,
melynél három kategória van, úgymint legalább 90 % tejtartalommal (iskola kakaó), legalább

70 %, illetve legalább 50 % tejtartalommal készített termékek .

A hozzáadott cukortartalom 4,8-5,2 %, de ez a tej tejcukortartalmát nem foglalja magában ,
amely a késztermékre vetítve az összetételtől függetlenül 4,1-4,3 % között van .

A tejalapú desszertekből az évi termelése cca . 10-12 ezer tonna . A termék jellegébő l adódóan
ennek kb . 50 %-a túró, mely a gyártástechnológia szerint mintegy 36 ezer tonna tejb ől készül .
Ez a termék tradicionális magyar, hungarikumnak is tekinthet ő termék, mely a lakosság é s
fő leg a gyermekek körében közkedvelt.

A natúr rudi hozzáadott cukortartalma 37-38 %, a gyümölccsel ízesített terméké 39,5 % . A
félzsíros túró tejcukor tartalma 3,7 %, tehát így még a natúr rudi is a határértékre, vagy a föl é

kerülne .

2010-ben mintegy 4800 tonna kakaó italpor került felhasználásra Magyarországon, melyhe z
62 ezer tonna tejet fogyasztottak el a fogyasztók . A gyártók becslése szerint a kakaó italpor

fogyasztás 2012-ben 3400 tonnára eshet vissza . Ez mintegy 18 ezer tonnával vetheti vissza a

hazai tejfogyasztást . A kakaó italporokat a magyar gyerekek 95%-a fogyasztja a tej

kiegészítőjeként . Kakaóitalok jellemzően a gyermekek számára hasznos összetevőkkel

(vitaminok, ásványi anyagok) dúsítva kerülnek forgalomba, mely összetevőkhöz – különöse n
a szegényebb rétegben – a gyermekek kizárólag a kakaó italporokból jutnak hozzá.
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Ugyanakkor a kakaó italporokat tejjel hígítást követ ően fogyasztják el, így szakmaiatlan
magának az italpornak a cukortartalmát figyelembe venni . A javasolt mennyiségben történő
hígítást követően a fogyasztásra kész ital cukortartalma nem különbözik a készen kaphat ó
kakaó italok cukortartalmától . A közösségi jogba ütköző diszkriminatív adóztatást okoz, ha a
készen kapható kakaóitalok és a fogyasztó által készített termék alapanyagaként szolgáló
italpor eltérő adóztatási körbe tartozik.

Minderre tekintettel indokolt, hogy a népegészségügyi termékadó ne sújtsa a tejágaza t
szereplőit, ne jelentsen további terheket a tejtermékek fogyasztásában, hiszen a tej, é s
tejtermékek, mint alapvető élelmiszerek, a lakosság egészségvédelmét szolgálják .

Budapest, 2011 . október 26 .

Font Sándor
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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