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Kapcsolódóbizottsаg

A Mezőgazdasági bizottság jelentése .

az ёgyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint а
Némzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi СХХII . törvény

módosításáról (Т/17о5 . szám)
részletes vitájáról

Kövér László úr,
az Országgyíílés elnöke részére

тisztelt L1nök Úr!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága — az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat (a toуаьъiakьап HHSZ) 32 . § (2) bekezdése
alapján vitához kapcsolódó bizottságként - а 2014. november 5-i ülésén — а
T/17о5/5 . számú ъфе еntésébеn foglaltaknak megfelelően — lefolytatta az egyes
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint а Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény módosításáró l
szóló törvényjavaslat részlеtеs vitáját .

А bizottsága törvényjavaslat 1-382. §-art/(а törvényjavaslat egésze) megvizsgálva
megállapította, Ьogy azok megfelelnek а HHSZ. 44. § (i) bekezdésében foglal t
követelményeknek .

А Ьizottság а részletes vita során — а HHSZ. 45. § (1) bekezdése alapján —
megtárgyalta а jelentés mellékletéb еn szerepl ő módosító javaslatokat, megvizsgálva
egyben azt is, hogy azok megfelelnek -e а HHSZ. 42. §-ában foglalt követeIménynek .

АЬ izottság nem nyújt be részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot .

А bizottság а törvényjavaslat részletes vitáját 2014 . november 5-én lezárta .

Budapest, 2014. november 5 .
>

с----,^-̂ ? .. 1	
~C_ i-

. .~ ;+, .

Font Sándo
l`'
г

eInök



2014 11/05 11 :30 FAY +36 1 441 5961

	

Mezogazdasagi Bizottsag

	

Q ооо 2/ооо 9

Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Melléklet

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint а
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXIL törvény

módosításáról szóló T/ x705. szárn.ú törvényjavaslathoz beпуúijtott ,

аbizottság által megtárgyalt
képviselői módosító javaslatokról

А dokumелtumban használt rövidítések:

Szja tv.:

	

а személyi jövedelemadórói szóló 1995• évi CXVII . töгvény

Különadó tv.: аz álláшьаztartás egyensúlyát javító 1 iiiёлаdóról és járаdél(r61 szóló

2006. évi LIX. törvény

Еat. :

	

аz energiaadóról szóló 2003 . évi LХXXVIII . törvény

Jöt.:

	

а jövedéki adóról és а jövedéki teтiвё1 еk forgalmazásáпаk különös

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII . törvény

Afa tv. :

	

az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVц~. törvény

Iltv. :

	

а helyi adókról szóló 1990 . évi C. törvény

Neta tv. :

	

а népegészségügyi termékаdóról szóló 2011. évi CIII . törvény

Tktv. :

	

а távközlési адóról szóló 2012 . évi LVI. törvény

Rtv. :

	

а reklámadóról szóló 2014 . évi ХХII. törvény

NAV tv. :

	

а Nemzeti Адó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi СXХII. törvény

Élelmiszer tv. : az élelmiszerláncról és hatósági fclügycictér61 szóló 2008 . cуi

XLVI. törvény

21 . Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor István, dr. Tóth Bertalan,
dr. Legény Zsolt, Demeter Márta, Suráпy Sándor, dr. Szakács László ,
Tukacs István, Heringes Anita, Szabó Sándor, Gangóné Borbély Ildikó ,
Gúr Nándor és IZorózs Lajos képviselő а törvényjavaslat 122. §-ának а
következő módosítását javasolja :

122 . § Az Afa tv .

1. 1 . számú. melléklete az 6. melléklet szerint módosul ,

2. 3. számú meIlélсlеt I . része а 7. melléi Iеi: szerint módosul[ .]
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3.4• számú haeIléklete а 8. rné11ékИеt szériпt módosul,

4. 8/A. számú melléklete а 9 . melléklet szerirat módosul[ .] „

5.2/A. számú melléklet I . részeа 	 melléklet szerint módosul .

Indokolás: Lásd а T/1705/12/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

Аmódosító javaslatot( ta1) а bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője пехв éri egyet (tárca álláspontot közölt)

38. Gőgös Zoltán, Haгап о ó Gábor István, dr. Tóth Bertalan,
dr. Legény Zsolt, dr . Szakács László, Demeter Márta, Вuгпу Sándor,
Szabó Sándor, Tukacs István, Heringes Anita, Korózs Lajos, Rangóné
Borbély Ildikó és Gíтr Nándor képviselő а törvényjavaslat 362 . § (2) és (3)
bekezdésének az elhagyását javasolja :

(2) [Az Ёlelmiszer tv. 47/B. § (3) bekezdése helyébe а következő
rendelkezés lép, egyidejííleg а § а következő (3а) bekezdéssel egészül ki :

„(3) А felügyeleti díj mértéke - а (3a)-(6) bekezdésben foglalt
eltéréssel - а felügyeleti дíj fizetésére kötelezett (2) bekezdés szerinti
tevékenységből származó, jövedéki adó, illеtvе népegészségügyi
termékadó nélkül számított

a) előző évi értékesítési nettó árbevételének, vagy
b) - személyi jövedelemadó bevallásra köteles természetes személy -

elёző évi jövedelmének 0,1%-a .

(3а) А felügyeleti díj mértéke а felügyeleti дíj fizetésére kötelezett, а
kereskedelmi törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet
esetében az е tevékenységből származó, jövedéki adó és népegészségügy i
termékadó nélkül számított előző évi nettó árbevételének
- 500 millió forintot meg nem haladó része után о % ,

az 5оо millió forintot meghaladó, de 5о milliárd forintot meg nem
haladó része után 0,1% ,

az 5о milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot me g
nem haladó része után 1 % ,

а 100 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg
nem haladó része után 2 %,
- а 15O milliárd forintot meghaladó, de 2оо milliárd forintot meg
nет haladó része után 3 %,

Т/1705/12/1-3 sz .
Megjegyzés : А következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek :
21., 43 . és 48.
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а 200 milliárd forintot meghaladó, de 250 milliárd forintot xxie g
nem haladó része után 4 % ,

а 250 milliárd forintot meghaladö, de 30o milliárd forintot me g
nern haladó része után 5 % ,
-

	

а 30o milliárd forintot meghaladó része után 6 %. "

(3) Az Élelmiszer tv. 47/B. § (6) bekezdése helyébe а következő
rendelkezés lép :

„(6) Az (5 ) bekezdés szerinti felügyeleti díj fizetésére kötelezett az
vtt meghatározott összegíí felügyeleti díj megfizetése helyett választása
alapján а (3)-(3a) bekezdés szerint számított felügyeleti díjat а (8) és (9)
bekezdés szerint varja be és fizeti meg.”]

Indokolás: Lásd а T/17o5 /11. számú módosító javaslat indokolását.

А módosító javaslatot(ta1) : - а bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő l ёрvise16^е nem ért egyet (tárca álláspontot lёzölt)

43. Gőgös Zoltán, Harangоzó Gábor István, dr. Tóth Bertalan ,
dr. Legény Zsolt, Demeter Márta, Burány Sándor, dr . Szakács László ,
Tukacs István, Heringes Anita, Szabó Sándor, Bangóné Borbély iidikó ,
Gúr Nándor és Korózs Lajos képviselő а törvényjavaslat 7. mellékletének а
következő módosítását javаsolja :

7. melléklet а 2014. évi . . . . törvényhez

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I . része а követi еző [25-45.] 25-9s. Pontokkal egészül
k1 :

,,(I. rész: termékek

Sorszám Meyпevezés
—

	

vtsz .)
„25 . Élő szarvasmarhaféléi( 0102
26 . Élő juh 0104 10
27 . Élő kecske 0104 2о

	

u
28 . Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész és fél 020 1 10 00
29. Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen

darabolt, csonttal, „1 оаpenzált” negyedek
0201 20 20

30. Szarvasmarhafélék húsа frissen vagy híítve, másképpen
darabolt, bontatlan vagy bontott eliils ő testпеgyed

020120 30

31. Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen
darabolt, bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed

020120 5o

32. Szarvasmarhaféléi( húsa fagyasztva, egész és fél 020210 0 0

33• Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, inásl ёррen darabolt ,
csonttal, „kompenzált” negyedek

0202 2о 10
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34 . Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt ,
Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed

0202 20 30

35 . Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt ,
bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed

0202 2 о 5о

36. Egész és Télbárány frissen vagy hűtve 0204 10 00

37. Más uhhús frissen vagy hűtve, egész és fél 0204 2100

38 . Más uhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal ,
rövid elülső negyed

0204 22 10

39 . Egész és félbárány fagyasztva 0204 30 00

40. Más uhhús fagyasztva, egész és fél 0204 41 00

41. Más uhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, rövi d
elülső negyed

0204 42 10

42. Kecskehús, frissen vagy hűtve, egész és fél 0204 5011

43 Kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed 0204 50 13

44. Kecskehús, fagyasztva, egész és fél 0204 50 51

45•

	

! Kecskehús, fagyasztva, rövid eliils ő negyed 0204 5о
53G"a

6 . Tei 1egfelieЬU 3 tömegszázalék zsírtartalommal, le ,feljeьь 04012011
nettó két literes kiszerelésben

47. Félkemény sajt 0406 90 87

48 Tehéntúró 0406 10 20
02
0406 1о 8 0
02

49 . Fеhér kenyér, félbarna kenyér, vizes kifli, vizes zsemle 1905 90 30-
1)6 1

1905 90 A0-

b61

50 . Sertéshús frissen kötve va

	

fa

	

asztva е ész va_ у félsertés, 0203 12 11
0203 12 19comb és részei csonttal la .ocka és részei csonttal tara kara'
0203 19 1аés részei csonttal, oldal аs és dagadó, sertéshúsok csont
0203 19 Isпёlkйl)
0203 19 titi

51 . Étkezési tojás 0407 2100

52. Élő ponty 030193 00

53 . Ponty, frissen vagy híítv е 0302 69 1 1

54. Édesvízi hal, frissen vagy hű tve (kivéve а szalmоnidák, az 03 02 69 1 Q

angolna és а ponty)
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55. Csirkehús (nеm darabolt, felezve vagy negyedelve, szárny, 0207 119 о
hát, nуаk, far, mell és részei, láb és részei) 0207 13 20

0207 13 30
0207 13 40
0207 13 5о
0207 13 60

56 Pulykahús (nеm darabolt, felezve vagy negyedelve, szárny, 0207 24 9 0
hát, nyak, far, mell és részei, láb és részei) 0207 26 20

0207 26 3о
0207 26 40
0207 26 5о
0207 26 60_

57. Más burgonya frissen vagy hűtve (l~iуéуe а vetőburgonyát) 0701 9о-3ő 1

58. Paradicsom frissen vagy hűtve 0702

59. Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és 0703
más hagymaféle frissen vagy hűtve

60. Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra 0704
alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve

61 . Saláta (Lactпсаsatiуа) és cikória (Cichoriumspp) frissen уаgу 0705
hűtуе

62. Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cél Iа , bakszakáll, gumós 0706
zeller, retek élelmezési célra a1kаa mas más hasonló gyökér
frissen Vagy hutve

63. UUorka és apró uborka frissen vagy hű tve 0707

64. Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hű tve 0708

65. Spárga frissen vagy hűtve 0709 20

66 . Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) frissen nagy 0709 30
hűtve

67 . Zeller, а gumós zeller kivételével, frissen уаw hűtve 0709 40

68 . Ehető , az Agacicus nemhez tartozó gombák frissen "agy h ű tve 0709 5 1

MásféIe,.eherg.goml~ák frissen уаgy hűtve, az Agacicus nemhez 0700 59
tartozó ombák és а szaгуаs~omba kivételével

Z А Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse frissen уagу 0709 6o-bó 1
hűtve
Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda) frissen 0709 70
vagy hűtve

72. ~I6k, sütőtök, úritök és lopótök (Cucurbita spp .) frissen vagy 0709 93
hűtve

73 . Salátazöldség (galambbegy és gyermekláncfű) frissen vagy 0709 9 9 10
hűtve

74. Répa (fehér nedvdús szárral) és x к~ángold frissen vagy hűtve 0709 99 20

75. Csemegekukorica frissen vagy h űtve 0709 99 60
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26 biófélе frissen, hűtve vagy szárítva, héjastól is (kivéve а 0802
kókuszdiót, а brazildiót és а kesudiót)

77 . Mandula héjastól frissen, hűtve vagy szárítva 0802 11

78 . Mandula frissen vagy szárítva, héj nélkül 0802 12

79. Mogyoró (Cozylus spp.) héjastól frissen, hűtve vagy szárítva 0802 21

80 . Mogyoró (Corylus spp .) héj nélkül frissen, hű tve vagy szárítva 0802 22

81 . Dió héjastól frissen, hűtve vagy szárítva 0802 31

82 . Dió hé' nélkül frissen hű tve va

	

szárítva 0802 3 2

83. Gesztenye (Castanea spp .) frissen, hűtve vagy szárítva 0802 40
héjastól is

84. Gesztenye (Castanea spp .) héjastól frissen vagy szárítva 0802 41

8s . Gesztenye (Castanea spp .) héj nélkül frissen vagy szárítva 0802 42

86 Szőlő frissen vagy hűtve 0806 l0

87. Görögdinnye frissen vagy h űtve 080711

88 . Sárgadinnyе frissen vagy hűtve 0807 19

89. Alma, körte és Uirs frissen 0808

90. Kajszibarack, cseresznye, őszibarack (beleértve а nektarint 080 9
is , szilva és kökény frissen

91. Földieper frissen vagy h űtve 0810 1о
92 Málna, földi szeder, faepеr és kaliforniai málna frissen 0810 20

93- Fеkеtе-, fehér-, piros ribiszke ёs egres 0810 3 о
94. Naaforgóinag olaj 15 12 21 9 1

A5 . Cukor 1701
1702"

Indokolás: Lásd. а T/1705/12/2. számít módosító ,jаvаslаt
indokolását.

А módosító javaslаtot(ta1) : – а bizottság nem támogatja

– az E1őterjesz#ő képviselője nemёrt egyet (tárca álláspontot közölt )

Т/17о5/12/1-3 sz .

Megjegyzés : А következő pontokban ismertetett módosító indítványo k
tartalmilag összefüggnek : 21 ., 43. és 48.
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48. Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor István, dr. Tóth Вertalап ,
dr. Legény Zsolt, Dercetér Márta, Burány Sándor, dr . Szakács László,
Tukacs István, Heringes Anita, Szabó Sándor, Barigóné Borbély Ildikó,
Gúr Nándor és Korózs Lajos képviselő а törvényjavaslatot új 19 . xne11ék1ettel
kiegészíteni javasolja :

„1g . mellékletа 2014. évi. . . .törvényhez

Az Áfa tv. 3/A. számú melléi Iе1 I . részeа következők szerint módosul :

Sor Megnevezés vtsz .

szá

m
x . Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet, és a legfeljebb 3 04014)61

tömegszázalёk zsírtartalommal, legfeljebЬ nettó léét literes 0402
kiszerelésben forgalоmъа hozott tejet, а tehéntúrót és а 0402
félkemény sajtot) 0404 10

0405-tő i 04об-ig

2. Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra 0404 9o-bő 1
alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, anzely еk
általában tej és peгmеаtum - eseteпkёлt savó és/vagy tejszín -
különböző arányú heveгёkёьо l állnak, és amelyek minősége ,
mennyiségi összetétele különbözil~ а természetes tejétől,
tejfehéтje tartalma lényegisen alacsoлуаьь а természetes
tejénél)

3 . Ízesített tej 2202 90 9 х~-Ьő1
2202 90 95-b ő t
2202 90 99-bői

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült 190 1
termék (kivéve а fehér kenyeret, а félЬаrnа kenyeret, а vizes (kivéve : 190110 00
kiflit, és vizes zsemlét) 02)

1903
1904
1905 1 0
1905 40
1905 90"

Indokolás: Lásd а T/t7o5/í2/3. számú módosító javaslat
indokolását .

	Т/1~о5/12/1-3 sz .
Megjegyzés : А következő pontokban ismertetett módosító indítványo k
tartalmilag összefüggnek : 21 ., 43 . és 48.
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Megjegyzés: А módosító javaslat elfogadása esetén а felvezető szöveg
pontosítást igényel .

A modosító javaslatot( tal) :— аbizottság nem támogatja

— az Előterjesztő képviselője nem ért egyet Etázta álláspontot közölt )

Budapest, 2014 . novemUer 5 .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9

