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Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . § (1)-(3 )
bekezdése alapján az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a
Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII . törvény módosításáról szóló T/1705 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 145 . §-a a következők szerint módosul :

„A népegészségügyi termékadóról szóló 2011 . évi CIII. törvény (a továbbiakban : Neta tv .) 1 .
§-a a következő 15[-18] . ponttal egészül ki :
(E törvény alkalmazásában)
„15. [adalékanyag: A Magyar Élelmiszerkönyv szerinti adalékanyag és aroma ,
16. gyógynövény: az a növény, melynek valamely szervét, gyökerét, levelét, virágját ,
termését vagy bármely más részét a benne lév ő hatóanyaga miatt a gyógyászatba n
alkalmazzák,
17.] méz: az Apis mellifera méhek által a növényi nektárból vagy él őnövényi részek nedvéb ő l,
illetve növényi nedveket szívó rovarok által az élőnövényi részek kiválasztott anyagából
gyűjtött természetes édes anyag, amelyet a méhek begy űjtenek, saját anyagaik hozzáadásával
átalakítanak, raktároznak, dehidrálnak és lépekben érlelnek[,
18. gyümölcspárlat: a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszerelésérő l,
címkézéséről és földrajzi árujelz őinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008 . január 15-i 110/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban : EK rendelet) II. számú melléklete 6 .
vagy 9. kategóriája szerint készített, EK rendelet szerinti szeszes ital] . ”

2. A törvényjavaslat 146 . § (2) bekezdésének és 147. §-ának elhagyását javasoljuk .



Indokolás

Az adófizetési kötelezettség alkoholos italokra történő kiterjesztése a jelenlegi magas
fogyasztói árak mellett indokolatlan és az iparág teljes tönkretételét eredményező sarc,
hozzátéve, hogy a szeszfőzés jelen javaslatban történ ő szigorító szabályozása is ezen irányb a
hat, különösen úgy, hogy ezt az egészséges életmód népszer űsítésének köntösébe bújtatva
szeretnének a lakossággal elfogadtatni, ezért nem tudjuk támogatni .

Budapest, 2014 . október .
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