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1. 

5. melléklet a 2020. évi ... törvényhez 

1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet 26. sora az alábbiak szerint módosul:

1 (Sor- Meqneoezés utsz.)szám 
,,26. Más, élő háziasított szarvasmarha 0102 29 os-böl

0102 29 io-ból '
0102 29 ai-böl
0102 29 zo-böl 
0102 29 41-ből
0102 29 49-ből
0102 29 51-ből
0102 29 59-ből
0102 29 ör-ból
0102 29 69-ből
0102 29 or-böl 
0102 29 99-ből"

1 Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat.



2. Az Afa tv. 3. számú melléklete a következő 60-70. sorokkal egészül ki:

vtsz. 

!64. Friss zöldsé ek szárított hüvelvesek

6'". 1Friss g\iimölcsök, aszalvánvo]s

Indokolás

Az elmúlt egy évben a gyümölcsök ára 46 %-kal nőtt, míg a zöldségeké több, mint 17 %
kal. A paprika 598, a paradicsom 998 forintba kerül, a krumplinak 200 forint kilója, az
almának pedig 599 forint. Ezt az árat sokan már nem tudják megfizetni, ezért ők nem
vásárolnak ezekből a termékekből, vagy kénytelenek a gyengébb minőségű árut
megvenni olcsón, ami egészségügyi problémához is vezet.
A fogyasztás adóztatását továbbra is fontosnak tartjuk, azonban nem szeretnénk
fenntartani Európa legmagasabb adókulcsait.
Az adóterhek arányainak beállításával támogatni akarjuk az egészséges életmódot, és
támogatni akarjuk a hátrányos helyzetben lévő - és a vidéki megélhetés számára
különösen lényeges - mezőgazdaságot és az élelrniszeripari ágazatokat. Demagóg
pénzosztogatás helyett, amely ráadásul inkább a közép-felső rétegeket segítené, az
LMP a Magyarországon is termő (nyers) gyümölcsök és zöldségek, a friss (nem
tartósított) kenyér és pékáru, a liszt, a rizs áfáját is 5%-ra csökkentené.
A magyarok áfacsökkentést akarnak! Ezt bizonyítja, hogy eddig több mint százezren
írták alá az LMP áfacsőkkentési petícióját.
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