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Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően „az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos
nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól” szóló T/10238. számú
javaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat a következ ő 58 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a további szerkezeti egységek
számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások értelemszerűen módosulnak :

„58.

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011 . évi CIII. törvény 10/A. §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 . évi XLVI. törvény
módosításáról szóló 2012 . évi XVIII . törvény 43 . §-ával megállapított 2 . § h) pontot 2012 .
január 1-jétől kell alkalmazni.'



INDOKLÁS

2012. január 1-jétől a népegészségügyi termékadóról szóló 2011 . évi CIII . törvény (Neta tv. )
2. §-a egy új h) ponttal egészült ki . Erre figyelemmel ezen időponttól adóköteles terméknek
minősül az előrecsomagolt termékként forgalomba hozott gyümölcsíz, azaz –
cukortartalmától függetlenül – minden 2007 VTSZ szám alá tartozó termék (így például a
gesztenyepüré is), a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, marmelád é s
különleges minőségű lekvárok kivételével . Ezen gyümölcsíz-fogalom 2012. április 14-tő l úgy
módosult, hogy ezen időponttól kezdve csak az a 2007 VTSZ szám alá tartozó termék neta-
köteles, amelynek 35 % feletti a cukortartalma .

Ugyanakkor az Országgyűlés már a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általáno s
szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a
miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefügg ő egyes törvények módosításáró l
szóló 2011 . évi CLXXIV. törvény elfogadásával módosítani kívánta a Neta tv . ezen
időpontban még hatályba sem lépett 2 . §-ának h) pontját . A módosítás szándéka szerint az
adókötelezettség 2012 . január 1-jétől csak azokra a 2007 VTSZ szám alá tartozó termékekre
terjedt volna ki, amelyek cukortartalma 35 % feletti . Annak ellenére azonban, hogy a z
Országgyűlés eredeti célja az volt, hogy eleve csak a 35 % feletti cukortartalmú gyümölcsíze k
legyenek a Neta kötelesek, az említett (2011 . évi CLXXIV. törvény) módosítás joghatá s
kiváltására nem volt alkalmas, figyelemmel arra, hogy a módosítandó jogszabály még nem
létezett .

Jelen módosítás célja, hogy az Országgyűlés eredeti jogalkotói akaratának megfelelően –
kiküszöbölve a sajnálatos kodifikációs hibát – rögzítse, hogy 2012 . január 1-jétől csak azon
gyümölcsíznek minősülő 2007 VTSZ szám alá sorolandó termékek viselnek adóterhet ,
amelyek cukortartalma 35 % feletti .

Budapest, 2013 . március 4 .

Németh Szilár
Fidesz – Magyar Polgári Szöv~étség
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