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Módosító iavaslat

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. § (1 )
bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján „az egészségügy többletforráshoz juttatása
érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáró l
szóló” T/7953 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3 . § (1) bekezdésében a Jöt. 64. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

„(2) Az adó mértéke a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésér ő l, kiszerelésérő l,
címkézéséről, és földrajzi jelzéseinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésér ől szóló 2008 . január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti é s
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 termékb ő l származik, é s
ízesítésűkre mézet, vagy az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról é s
egyes aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az
1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a
2000/13/EK irányelv módosításáról szóló 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjaiban
meghatározott aroma anyagot használnak,] továbbá a nem szeszes italnak minősülő
alkoholtermék esetében – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az (1) bekezdés szerint i
adóalapra [333 385] 289 900 forint, egyéb szeszes italok esetében [476 270] 377 200forint .”

Országgyű lési képviselő



Indokolás :

A természetes aromával való ízesítés esetén alkalmazható kedvezményezett adókulc s
ellenőrizhetetlenné tette a NAV részére a kedvezményes kulcs használatának jogosságát . A
módosítás ezt a bizonytalan helyzetet szünteti meg . A kedvezményes kulcs alkalmazásának
megszüntetése komoly adóterhelési növekményt jelent az érintett gyártók számára, ezér t
indokolt az adókulcs mérséklése is .

Budapest, 2012 . szeptember 18 .

Fít Sándor
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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