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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló T/2141 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága vitassa meg :

A törvényjavaslat 272. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

272 . § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különö s
szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII . törvény 104 . § (2) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

(A jövedéki engedélyre jogosult az a személy, )

„a) aki – az (5) és (8)–(11) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a z
ásványolajtermékek esetében 600 millió Ft, [dohánygyártmányok] egyéb jövedéki
termékek esetében 22 millió Ft [lövedéki] jövedéki biztosítékot nyújt, [továbbá az
egyéb jövedéki termékek esetében éves nettó árbevételének függvényében nyúj t
jövedéki biztosítékot a következők szerint :

aa) ha éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot, a jövedéki
biztosíték összege 22 millió forint ,

ab) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 300 millió forint, de nem haladja me g
a 600 millió forintot, a jövedéki biztosíték összege 40 millió forint ,

ac) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 600 millió forint, de nem haladja me g
az 1 milliárd forintot, a jövedéki biztosíték összege 60 millió forint ,

ad) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 1 milliárd forint, de nem haladja me g
a 2 milliárd forintot, a jövedéki biztosíték összege 120 millió forint ,

ae) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 2 milliárd forint, a jövedéki biztosíté k
összege 150 millió forint . ”

(2) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különö s
szabályairól szóló 2003 . évi CXXVII . törvény 104 . §-a a következő (2a) és (2b)
bekezdéssel egészül ki :

„(2a) E § alkalmazásában nettó árbevétel
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a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres
könyvvitelt vezető vállalkozó esetében : a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a
nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), a b) é s
c) alpontban meghatározott eltérésekkel ,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyén i
vállalkozónál: a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás )
közvetlen összefüggésben kapott — általános forgalmi adó nélküli — ellenérték ,

c) a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás esetén, a
kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás bevétele .

(2b) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a tárgy adóévet megel őző adóév
nettó árbevételét, az újonnan alakult társaságoknál a tárgy adóévi várható nett ó
árbevételt kell figyelembe venni. Ha a megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, az
adóév naptári napjai alapján 12 hónapos id őszakra számított nettó árbevételt kell
figyelembe venni.]"
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Indokolás

A módosító javaslat célja egyfel ől annak pontosítása, hogy a jövedéki termékkel

kereskedők a jövőben ne „lövedéki”, hanem jövedéki biztosítékot legyenek kötelese k

nyújtani .

A módosító javaslat célja másfel ől az, hogy ne emelkedjen a jellemzően

mikrovállalkozásként működő családi borászatok, pezsgőkészítők, pálinkafőzők és

kézműves sörfőzők által nyújtandó jövedéki biztosíték mértéke. A Kormány javaslata

alapján a 2015 . évi adócsomagban 22 millió forintról 150 millió forintra emelte a

jövedéki biztosíték mértékét a Fidesz-KDNP frakciószövetség, amelyet a Kormány

most kisebb mértékben, de továbbra is emelni javasol . Az elfogadott javaslat hatására a

jelenleg a piacon működő 150 vállalkozásból mintegy 5-6 vállalkozás tudna talpon

maradni .

Az MSZP nem támogatja azt a politikát, amely a hazai mikro-, kis- é s

középvállalkozások versenyképességét rontva, minden forrást adóként vagy adójellegű
bevételként el kíván vonni tőlük, miközben az Orbán-kormány titokban tízmilliárdo s

támogatásokat juttat közpénzb ő l egyes multinacionális vállalatoknak .

Az MSZP javaslata ezért – a fentiek szerint – az, hogy 2015-t ől ne emelkedjen a

jellemzően mikrovállalkozásként működő családi borászatok, pezsgőkészítők,

pálinkafőzők és kézműves sörfőzők által nyújtandó jövedéki biztosíték mérték e

Budapest, 2014 . december 1 .
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