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Kapcsolódó módosító iavasla t

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes

adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662. számú

törvényjavaslathoz benyújtott T/4662/94 számon benyújtott módosító javaslathoz

kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 174 . §-a az alábbiak szerint módosul :

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

a)a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, a legalább 25% gyümölcs, illetve

zöldséghányadot tartalmazó sűrítmények, koncentrátumok, szörpök, nektárok,

gyümölcslevek és zöldséglevek kivételével, ha hozzáadott cukrot tartalmaz é s

cukortartalma meghaladja a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget (továbbiakban :

üdítőital) ;
b) a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, h a
ba) [koffeint tartalmaz, feltéve hogy koffeintartalma meghaladja a 10 milligram m
koffein/100 milliliter mennyiséget, ideértve azt az esetet is, ha a koffeint a termé k
valamely összetev ője tartalmazza és] bármely forrásból metil-xantin származékot és

taurint tartalmaz vagy
bb) [taurint tartalmaz, feltéve, hogy taurintartalma meghaladja a 100 milligram/10 0
milliliter mennyiséget, ideértve azt az esetet is, ha a taurint a termék valamel y
összetevője tartalmazza] hozzáadott metil-xantin származék tartalma meghaladja a 1 0
milligramm koffein/100 milliliter mennyisége t

(továbbiakban : energiaital) ;
c) a 1704, 1905, 2105 VTSZ szám alá tartozó termék , ha hozzáadott cukrot tartalmaz é s

cukortartalma meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, továbbá az

1806 VTSZ szám alá tartozó termék a szaloncukor kivételével, ha hozzáadott cukro t

tartalmaz és cukortartalma meghaladja a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget és



kakaótartalma 40 gramm/l00 gramm terméknél alacsonyabb (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 sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget ( a

továbbiakban : sós snack) ;
e)a 2103, 2104 VTSZ szám alá tartozó – gyermektápszernek, fogyasztásra kész levesnek

vagy mártásnak nem minősülő – termék, ha sótartalma meghaladja az 5 gramm só/100

gramm mennyiséget (a továbbiakban: ételízesítő), kivéve a mustár, a ketchup és a z

olyan, nem szárított, aprított vagy pépesített, sózott ételízesít ő zöldség készítményt,

amelynek sótartalma nem haladja meg a 15 gramm só/100 gramm mennyiséget ;

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 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 ) ;
h) a 2007 VTSZ szám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukrot tartalmaz é s
gyümölcshányad tartalma kevesebb, mint 45 gramm gyümölcs/100 gramm termék ( a
továbbiakban : gyümölcsíz).'

Indokolá s

A metil-xantin minden élénkít ő hatású alkaloidát (koffein, teobromin stb.) magában foglal, é s
e fogalom használatával megakadályozható, hogy egészségügyi szempontból nem preferál t
termékek a népegészségügyi termékadó hatálya alól kikerüljenek.

A szaloncukor kivételként történő feltüntetését annak hungarikum jellege indokolja . A
szaloncukor olyan szezonális termék, amelynek forgalmazása rövid ideig történik, ezért nem
játszik nagy szerepet az elhízás kialakulásában .

Budapest, 2011 . november 7 .

Font Sándo r
Fidesz Magyar Polgári Szövetség
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