Faktai ir analizė
2017 m. birželis

Mitybinis paternalizmas.
Mokesčiai ir mityba – kitų šalių patirtys

SANTRAUKA
Mitybinis paternalizmas – tai valdžios siekis ribojimais,
draudimais arba mokesčiais priversti visuomenę
suvartoti mažiau kilokalorijų ir/ ar sveikiau maitintis.
Norint parodyti, kokį poveikį turi mitybinio
paternalizmo politika, šiame darbe yra apžvelgtos
mokslinės studijos, nagrinėjusios ko buvo siekiama ir
kaip suveikė maisto produktų ir/ar jų ingredientų
apmokestinimas Meksikoje, Vengrijoje, Danijoje ir
Berklio mieste Kalifornijoje (JAV).
2014 m. cukraus apmokestinimas Meksikoje sąlygojo
nereikšmingą kilokalorijų (iki 30 į dieną) vartojimo
sumažėjimą, nes gyventojai pradėjo vartoti kitus
alternatyvius kaloringus produktus. Mokestis mažino
žmonių perkamąją galią, kai kurios įmonės mažino
darbo vietų skaičių.
2011 m. Vengrijoje įvestas mokestis maisto
produktams, turintiems aukštą druskos ar cukraus
kiekį nutukimo ir jo augimo tempo nesumažino, nes
vengrai
toliau
vartojo
kaloringus,
tačiau
neapmokestintus maisto produktus. Mokestis

skurdino tiek gyventojus, tiek verslą: mažino gyventojų
perkamąją galią, vertė kai kuriuos gamintojus mažinti
darbo vietų skaičių.
Danijoje 2011 m. įvestas mokestis riebiam maistui
2013 m. buvo atšauktas, nes užduoties – sumažinti
nutukimo ir jo augimo tendencijų – įgyvendinti
nepadėjo (net 80% danų nepakeitė savo mitybos
įpročių). Danų perkamosios galios sumažėjimas
skatino juos ieškoti pigesnių apsipirkimo vietų
(Danijoje ir užsienyje). Augo administracinės išlaidos
verslui, buvo atleista darbuotojų.
Apie 2014 m. įvestą mokestį gazuotiems gėrimams
Berklio mieste Kalifornijoje (JAV) duomenų yra
mažiausiai. Tačiau yra pastebėta, kad gazuotų gėrimų
apmokestinimas mažino jų įperkamumą ir vertė
gyventojus juos įsigyti kaimyniniuose miestuose
(Oaklande, San Franciske), kur mokestis netaikytas.
Visais keturiais atvejais mitybinio paternalizmo
politika turėjo ribotą įtaką ir nedavė lauktų rezultatų,
tačiau sukėlė papildomas neigiamas pasekmes.
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persiorientuoti prie sveiko maisto ir gėrimų gaminimo
(PSO and VASO 2015: 19):

Įvadas
Pastaraisiais dešimtmečiais įvairiose pasaulio
valstybėse išryškėjo nauja tendencija – mitybinis1
paternalizmas2 – mokestinėmis priemonėmis priversti
visuomenę suvartoti mažiau kilokalorijų, keisti vienus
maisto produktus kitais. Tokių iniciatyvų yra ir
Lietuvoje. 2016 m. suformuotoje Lietuvos Vyriausybės
programoje yra iškeltas tikslas cukraus vartojimą
mažinti alternatyviomis (LRS 2017)/ mokestinėmis
priemonėmis3 (LRS 2016 Gruodis 12). Prieš priimant
sprendimus, svarbu pažvelgti į užsienio šalių4 patirtį:
kaip tokios priemonės veikia, kokios pasekmės
išryškėja.

Mokestinių priemonių
atvejų analizė
Cukraus
2014 m.

apmokestinimas

taikymo

Meksikoje

Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (toliau – EBPO) (EBPO 2014: 2)i ir
Pasaulio Sveikatos Organizacijos (toliau – PSO) (2014)ii
duomenimis, Meksika – viena iš pasaulio šalių, kurioje
nutukimo problema didžiausia. Meksikos valdžia
2014 m. pradėjo taikyti du mokesčius (Economics Tax
Analysis Chief Directorate 2016), skirtus kovoti su
nutukimu, priversti žemės ūkio sektorių ir gamintojus

1

Kai va ls tybė nu sprend žia paveikti visų piliečių mitybą
(ką, ka ip, kiek, kada žmon ės va lgo) – ta i mitybin is
paterna lizmas
2 Paternalizmas: b e žmogaus su tikimo va ld žios p riimtas
tam tikra s žmogaus laisvės ar autonomij os su va ržymas
jo pa ties la bui
3 43.1
esan t galimyb ei mokestin ėmis p riemonėmis
sieks ime rib oti sritis, ku rios b logina gyventojų sveika tą:
taba ko ir a lkoholio gamyba ir prekyba, s veika ta i
nepa lan kių mais to produ ktų ga myba ir p rekyb a, ap linką
teršiantys įrengin ia i ir pan. Ribos ime bet kokią pa r amą
šioms sritims;
97.13.: s katin sime sveiko maitin imosi įgūdžius p er
vartotoj ų informavimą ir sveika ta i žalingų med žiagų
naudojimo
ma žin imą
(ma isto
priedai,
cu krus,
tra nsriebalai, GMO ir t. t.).
4
Meks ikos, V engrijos, D anijos ir Berklio miesto
Kaliforn ijoj e (JAV)
5 Užka nd žia i, kond iterij os ga minia i, šokolad as ir kiti
kaka vos turin tys produ ktai, apkepa i ir p ud ingai,
vais in ia i ir da ržovin iai sa ld umynai, žemės ir la zd ynų

8%
mokestį
produktams5;

didesnio

kaloringumo

maisto

mokestį nealkoholiniams saldintiems ir dietiniams
gėrimams6.
Kokios buvo nealkoholinių
apmokestinimo pasekmės?

gazuotų

gėrimų

Pakilo nealkoholinių gazuotų gėrimų kaina, krito
apmokestintų nealkoholinių gazuotų gėrimų
vartojimas, sumažėjo jų įperkamumas.
Pirmaisiais mokesčio įvedimo metais (2014 m.),
apmokestintų gėrimų vartojimas vidutiniškai krito 6%7
(Batis, Rivera et al. 2016, Colchero, Popkin et al. 2016,
Colchero, Rivera-Dommarco et al. 2017). Įdomu
pastebėti, kad gazuotų gėrimų kaina 2014-2015 m.
pakilo 12%, t. y. 2-3% daugiau nei mokesčio tarifas8
(Grogger 2015). Išaugusi gazuotų gėrimų kaina
sumažino jų įperkamumą.
Nors apmokestintų produktų vartojimas krito ir
žmonės rinkosi kitus kaloringus produktus,
kilokalorijų suvartojimas sumažėjo nereikšmingai.
Sumažėjus nealkoholinių gazuotų gėrimų paklausai
kitų kaloringų produktų9 vartojimas išaugo 4%
(Grogger 2015, Colchero, Popkin et al. 2016). Po
mokesčio įvedimo Meksikoje vidutinis suvartojamų
kilokalorijų kiekis krito iki 3010 į dieną. Toks
sumažėjimas nutukimui reikšmingos įtakos neturi11
riešu tų kremai, kond ens uoto p ieno gaminiai, grūd in ia i
perd irbti
mais to
p rod ukta i,
led ai,
sa lda in iai,
led inu ka i, ku rių kaloringumas viršij a 275 kilokalorija s
šimtu i gramų.
6 1 litru i gėrimo – 1 pesas (1 p esas – ap ie 0,05 Eu ro).
7 Dides nis kritimas užfiks uotas sku rdesnėse visu omenės
grupės e – 9%.
8
Mokes čio tarifas: 9 -10%, ka in os p akilo 12%.
9 Dietinia i gėrimai, min era linis vandu o, pieno gėrima i,
sultys .
10 2-6 kcal į dieną (UNESDA);
4,9 kca l į dieną (American Food and Beverage C hoice );
16 kcal į dieną ( Scien ce Media Centre );
Apie 30 kcal į dieną (1 % bendrai s uva rtojamų
kilokalorijų ) (Aguilar, Gu tierrez et al. 2016; Minton
2016).
11
Reikėtų nu o 300 -500 (Science Med ia Cen tre 2016 ) iki
500-1000 (Kha odh ia r a nd Blackburn 2001 ) kiloka lorijų
per d ieną sumažėj imo norint suma žin ti žmogaus
nutu kimą.
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(Khaodhiar and Blackburn 2001, Science Media Centre
2016). Urban Institute (2015 Gruodis 15) tyrėjų
teigimu vartotojai tiesiog perėjo prie neapmokestintų
kaloringų produktų.
Sumažėjo darbo vietų. Be minimalaus poveikio
žmonių mitybos įpročiams ir neigiamo poveikio jų
perkamajai galiai, Meksikoje išryškėjo dar viena
neigiama mokesčio pasekmė – užsidarė nuo 24 640 iki
30 000 parduotuvių, neliko 50 000 darbo vietų
(UNESDA , ICBA 2015).
Svarbu paminėti, kad dauguma uždarytų parduotuvių
buvo pietinėse valstijose, kur aukštas nusikalstamumo
ir skurdo lygis (ICBA). Mokestis kaloringiems maisto
produktams stipriausias neigiamas ekonomines
pasekmes (verslų užsidarymą) sukėlė skurdžiausiuose
Meksikos regionuose.
Mokestis, sumažinęs nealkoholinių gazuotų gėrimų
vartojimą, sąlygojo didžiausią nealkoholinių gėrimų
gamintoją Meksikoje – Coca-Cola12 – atleisti 1300
darbuotojų (Wilmore 2014 spalio 23). Cukraus
apmokestinimas sąlygojo darbo vietų mažėjimą ne tik
prekybos, bet ir gamybos sektoriuje.
Apibendrinus:
 mokestis
mažino
apmokestintų
prekių
įperkamumą;
 nors nealkoholinių gazuotų gėrimų vartojimas
krito, meksikiečiai vartojo kitus kaloringus produktus;
 suvartojamų kilokalorijų sumažėjo nereikšmingai;
 dėl mokesčio kai kurios įmonės sumažino darbo
vietų skaičių.

pasižyminčiomis aukštu cukraus ar druskos kiekiu.
2012 m. apmokestintų produktų sąrašas išplėstasiii.
Kokios buvo maisto apmokestinimo pasekmės?
Pakilo apmokestintų produktų kainos, sumažėjus jų
įperkamumui, dalies jų vartojimas krito. Pritaikius
mokestines priemones išaugo nealkoholinių ir gazuotų
gėrimų, sūrių užkandžių kainos (nuo 2% iki 15%), jų
vartojimas krito nuo 8,4% iki 16.2%iv (ECORYS 2014:
34). Išaugusios kainos sumažino apmokestintų
produktų įperkamumą. Vengrai pradėjo ieškoti kitų
kaloringų maisto produktų.
Nors dalies apmokestintų produktų vartojimas krito,
žmonės rinkosi alternatyvius produktus ir nutukimas
nesumažėjo. PSO (2015) duomenimis nuo 2011 m. iki
2014 m. 59-73% vengrų sumažino apmokestintų
produktų vartojimą. Nors 5-16% visuomenės pradėjo
vartoti gėrimus13, kurie yra laikomi sveikesniais
(ECORYS 2014: 42-43, PSO 2015), išaugo
neapmokestintų kaloringo maisto produktų paklausa14
(ECORYS 2014: 42-43) (International Tax & Investment
Center 2013: 12). Nutukimas nesumažėjo, jo augimo
tempai liko tie patys (vyrų 0,4%, o moterų 0,1% į
metus)v.
Sumažėjo darbo vietų. Kritus nealkoholinių gėrimų,
sūrių užkandžių vartojimui verslas, užsiimantis šių
produktų gamyba, sumažino gamybos apimtis (ar
pan.). Hunbisco (Vengrijos konditerijos asociacija)
teigimu,
gamintojai,
norėdami
kompensuoti
sumažėjusius pardavimus, atleido 1000 darbuotojų
(ECORYS 2014: 63).
Apibendrinus:

Mokesčiai maisto produktams, turintiems
didelį cukraus ar druskos kiekį, Vengrijoje
2011 m.
2011 m. Vengrijos valdžia, siekdama visuomenę
pastūmėti vartoti sveikesnius produktus ir kovoti su
nutukimu, įvedė mokesčius maisto grupėms,

12

Užima 72% rin kos .
Dietin ius gazu otus gėrimus, mineralin į vand en į s u
natū ra lia is sa ldiklia is.
14 Turin čių druskos a r neapmokestinto cu kraus (van ilin io
cukrau s, cu kraus pud ros ), n eapmokes tintų kepinių,
13






Mokestis
mažino
apmokestintų
prekių
įperkamumą;
Nors apmokestintų produktų vartojimas krito,
visuomenė
vartojo
apmokestintas
ir
neapmokestintas kaloringas alternatyvas;
Nutukimo mastai ir augimo tempai nesumažėjo;

kep imo miltelių, mielių (ECORY S 2014: 42 -43), šokolad o
be cukrau s, kuku rū z inių sp rag ėsių (I ntern ation al Tax &
Inves tmen t Center 2013: 12 )
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Dėl mokesčio konkretūs gamintojai sumažino
darbo vietų skaičių.

Riebaus maisto mokestis Danijoje (20112013 m.)
2011 m. spalį Danijoje buvo įvestas 16 Danijos kronų
(2,16 Euro/kg) mokestis maisto produktams, kurie
savo sudėtyje turėjo 2,3% ir daugiau sočiųjų riebalų15.
Politikų siekis buvo sumažinti tokių maisto produktų
vartojimą ir taip kovoti su nutukimu (Snowdon 2013:
10), surinkti lėšų sveikatos apsaugos sistemai (KPMG
2016 gegužė).
Kokios buvo maisto apmokestinimo pasekmės?
Pakilus apmokestintų gėrimų kainoms, krito
apmokestintų produktų vartojimas, sumažėjo jų
įperkamumas. Įvedus mokestį, maisto produktų
kainos pakilo 8-25%16 (The Spectator 2016 kovo 26) ir
tai sumažino šių prekių įperkamumą.
Danai pradėjo rinktis pigesnes apsipirkimo vietas.
Pakilus kainoms net 80% danų savo vartojimo įpročių
nepakeitė (Snowdon 2013: 6). Išaugusios kainos
skatino danus ieškoti pigesnių apsipirkimo vietų. Pasak
Danijos verslininkų, vartotojų pirkimai užsienyje
išaugo 30 proc. (ECORYS 2014: 67). Danijos valdžios
duomenimis, 2011 m. paskutinį ketvirtį vien riebalų,
aliejų, sūrio, mėsos pirkimas užsienyje padvigubėjo
nuo 10 iki 20 mln. eurų (Petkantchin 2013: 3). Pigesnių
prekių parduotuvės taip pat fiksavo išaugusius
pardavimus (Jensen and Smed 2012: 19, Snowdon
2013: 16; 21).
Žmonės rinkosi tuos pačius produktus, nutukimas
nesumažėjo. Tie danai, kurie keliaudavo apsipirkti į
užsienį arba pigesnių prekių parduotuves, įsigydavo
tokius pačius ar panašaus kaloringumo ir sudėties
produktus (Jensen and Smed 2012, Kliff 2012 lapkričio
13, Snowdon 2013). Kadangi danai ieškojo būdų kaip
pigiau apsipirkti ir nekeitė savo mitybos įpročių,
nutukusių žmonių skaičius Danijoje nesumažėjo (vyrų
ir moterų nutukimas per 3 metus augo po 0,6%),

15

Mokes tis ap ėmė įva iriaus ius mais to produ ktus:
svies tą, a liejų, margariną, pu sfabrika čius, duoną, teš lą,
užkand žius, ta ip pa t ir tokius p rodu ktus kaip traškučius

nutukimo augimo tendencijos išliko tokios pačios
(vidutiniškai 0,3-4% nutukimo augimas į metus tiek
vyrams, tiek moterims)vi.
Atsirado papildoma administracinė našta verslui.
Mokestis sąlygojo administracines išlaidas verslui –
reikėjo tiksliai nustatyti kiekvieno produkto sudėtį,
apskaičiuoti riebalų kiekį jame (Jensen and Smed
2012). Danijos prekybos rūmų teigimu, 2011 m.
administracinės išlaidos verslui kainavo apie 27 mln.
eurų. Du pavyzdžiai, iliustruojantys situaciją (Erhverv
2012 lapkritis, Petkantchin 2013):
200 darbuotojų turinti įmonė išleido 201 000 eurų
naujai programinei įrangai, kuri skirta mokesčio
skaičiavimui;
kita įmonė turėjo sukurti darbo vietą asmeniui, kuris
turėtų administruoti mokesčio mokėjimą (57 000
eurai į metus) (From 2012).
Sumažėjo darbo vietų. Danijos valdžia surinko 47,5%
daugiau mokesčių nei tikėjosi (195 mln. eurų vietoj
134,5 mln. eurų) (Jensen and Smed 2012: 23), didino
administracinę naštą, mažino vartojimą. Vien tai 2011
m. sąlygojo 1300 darbo vietų praradimą (Petkantchin
2013, Snowdon 2013: 6).
Apibendrinus:







Mokestis
mažino
apmokestintų
prekių
įperkamumą;
80% danų nepakeitė mitybos įpročių;
Danai rinkosi alternatyvias prekybos vietas, išaugo
apsipirkimai kaimyninėse šalyse;
Nutukimo mastas ir jo augimo tendencijos
nesumažėjo;
Mokestis išaugino administracinę naštą verslui;
Dėl mokesčio konkretūs gamintojai sumažino
darbo vietų skaičių.

Išryškėjus šioms neigiamoms pasekmėms mokestis
tapo itin nepopuliarus: pasak gyventojų apklausų 70%
danų laikė mokestį „blogu“ arba „labai blogu“.
Politikai, spaudžiami visuomenės ir nematydami
ar u žka ndžia i ku rie sa vo s udėtyje n eturėjo 2,3% s očiųjų
riebalų.
16 2011 m. svies to kain os pa ki lo 25%, marga rino 20%,
alieja i kep imui 8 .2% (Sn owdon 2012: 14 -15).
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poveikio vartojimui – 2013 m. mokestį atšaukė ir
atsisakė planų įvesti papildomus mokesčius jogurtui,
pomidorų padažui, kopūstams, marinuotiems
agurkams (Petkantchin 2013: 4, Snowdon 2013: 6).
Valdžia, siekdama kompensuoti dėl panaikinto
mokesčio negautas lėšas (170 mln. eurų), pakėlė
pajamų mokestį (Frontier Centre for public policy).
Taigi, nors mokestis riebiam maistui buvo atšauktas,
bendra mokestinė našta gyventojams nesumažėjo.

tokių gėrimų. Tuo pačiu metu 4% apklaustųjų San
Franciske ir Oaklande teigė suvartoję daugiau gazuotų
gėrimų (Falbe, Thompson et al. 2016). Reikia atkreipti
dėmesį, kad Berklyje gyvena apie 120,9 tūkst.
gyventojų (2015 m.), o San Fransicke21 ir Oaklande22 1,28 mln., todėl 4% išaugimas kaimyniniuose
miestuose (51,36 tūkst. žmonių - 42,48% Berklio
gyventojų skaičiaus) nėra nereikšmingas.

Mokestis nealkoholiniams gazuotiems
gėrimams Berklio mieste, Kalifornijoje,
JAV (2014 m.)




Nors kaliforniečiai yra vieni liekniausių JAV17 (The State
of Obesity), Berklio gyventojai 2014 m. vykusio
balsavimo metu pritarė mokesčiui18 nealkoholiniams
gazuotiems gėrimams (angl. – soda tax)19 (Mandaro
2014 lapkričio 5).
Kokios buvo nealkoholinių
apmokestinimo pasekmės?

gazuotų

gėrimų

Sumažėjus gazuotų gėrimų įperkamumui krito jų
vartojimas. Falbe, Thompson et al. (2016) apklausa20
nustatė, kad Berklio mieste gazuotų gėrimų vartojimas
krito 21%, o vandens vartojimas išaugo 63%.
Atkreiptinas dėmesys, kad mokesčio poveikį iš dalies
amortizavo pačios parduotuvės, nes jos vartotojams
perkėlė vidutiniškai tik 43,1% mokesčio tarifo (Why
Food & Drink Taxes Won't Work 2015 rugpjūčio 24).
Tikėtina,
kad
verslininkai,
žinodami
apie
kaimyniniuose miestuose esančią parduotuvių
keliamą konkurenciją, nusprendė viso mokesčio tarifo
neperkelti savo klientams. Dėl to gazuotų gėrimų
vartojimo ir įperkamumo kritimas buvo mažesnis.
Žmonės rinkosi pigesnes apsipirkimo vietas. Išaugus
kainoms Berklio miesto gyventojai turėjo paskatą
apsipirkti kaimyniniuose miestuose įsikūrusiose
prekybos vietose, nes jose netaikomas mokestis. 21%
apklaustųjų Berklio mieste teigė vartojantys mažiau
17

Kalifornija yra 47 iš 51 p agal nu tukimą, 24,2%
nutu ku sių gyventojų.
18
1 cen ta s (USD ) 1 u ncija i gėrimo (1 u ncija – 31,1
gramo).
19 gazu otiems, en ergetiniams gėrimams, su ltims su
pridėtu cu krumi, s irupams, n a udojamiems kavose (pvz.

Apibendrinus:
Mokestis mažino gazuotų gėrimų įperkamumą;
Berklio gyventojų dalis tuos pačius nealkoholinius
gazuotus gėrimus pirko kaimyniniuose miestuose.

Visų atvejų apibendrinimas
Apibendrinus, galima teigti, kad mokesčių, kuriais
siekta paveikti žmonių mitybą Meksikoje, Vengrijoje,
Danijoje ir Berklio mieste (JAV) turėjo ribotą įtaką.
Visais keturiais atvejais mokestinės priemonės turėjo
nepageidaujamų poveikių žmonėms ir ekonomikai:
Poveikis žmogui
1. Nutukimas nesumažėjo. Vengrijoje ir Danijoje
mokesčio taikymas nepaveikė gyventojų nutukimo
ir jo augimo tempų. Berklio miesto ir Meksikos
nutukimo statistikos rasti nepavyko.
2. Žmonės pradėjo rinktis alternatyvius, kaloringus
produktus. Meksikoje, Vengrijoje, Danijoje
užfiksuota, kad žmonės pradėjo vartoti
kaloringesnius maisto produktus.
Poveikis ekonomikai
3. Krito apmokestintų produktų įperkamumas.
Apmokestinus maisto produktus Meksikoje,
Danijoje ir Berklio mieste, mažėjo tų prekių
įperkamumas.
4. Sumažėjo perkamoji galia. Apmokestinus maisto
produktus Meksikoje, Danijoje ir Berklio mieste
Starb ucks ), kitiems gėrimams su p ridėtu cukrumi
(http://www.b erkeleyvs bigs od a.com/fa q#q3 ).
20
ap klaus ti 990 gyven toj ų prieš ir 1689 gyven toja i 4
mėnes iai po mokesčio įved imo.
21 San Fra ncisko gyven toj ų s kaičius – 864,6 tū ks t (2015
m.).
22
Oa kland o gyven tojų s kaičius – 419,3 tū ks t. (2015 m.).
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pakilo tų produktų kainos, sumažėjo jų vartojimas
– krito gyventojų perkamoji galia.
5. Žmonės rinkosi pigesnes apsipirkimo vietas.
Danijos ir Berklio atveju užfiksuota, kad dalis
vartotojų apsipirkinėjo parduotuvėse, kuriose
mokestis nebūdavo taikomas (Danijos atveju –
Švedijoje ir Vokietijoje, Berklio atveju –
kaimyniniuose miestuose) arba pigesnių prekių
parduotuvėse (Danija).
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6. Mažėjo darbo vietų skaičius. Meksikoje,
Vengrijoje ir Danijoje įvedus mokesčius maisto
produktams, darbdaviai mažino darbo vietų
skaičių.
7. Augo administracinės išlaidos. Danijoje mokesčio
įvedimas sąlygojo išaugusias administracines
išlaidas verslui.
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Šaltinis: OECD http://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2014.pdf
Meksika. Nutukę gyven toj ai virš 15 metų (KMI > 30)
Vyra i
2012
26,8%

Moterys
37,5%

Šaltinis: PSO http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en
Meksika. Nutukę gyven toj ai virš 18 metų (KMI > 30)
Vyra i
2014
23.7%
2013
23,1%
2012
22,6%

Moterys
32.4%
31,9%
31,3%

ii

iii

Šaltin is: (ECORYS 2014: 19 )
Apmokes tintas produ ktas Nuo
2011
m.
rugs ėjo
(Vengrija )
mėnes io
a pmokes tin tų
prod uktų sąraša s
Nealkoholin ia i
gazu oti Pridėto cu kraus > 8g/100ml
gėrimai
Energetin ia i gėrimai
Konditerijos gaminiai

Pridėto
kofeino
10mg/100ml
Pridėto cu kraus > 2 5g/100g
Pridėto cu kra us šokolad e >
40g/100g

Sūrūs užkan džia i
Pries konia i

Drus kos > 1g/100g
Drus kos > 5g/100g

Skon in is a lus, a lkoholinia i
kokteliai
Vais ių džemas

-

Nuo 2012 m. sau sio mėnesio a pmokestin tų p rod uktų są raš as

Įtra ukti gėrimai su ma žes niu n ei 25% va is ių kiekiu, ma žesniu
nei 50% pieno kiekiu, s irupa i, ne alkoholin ių ga zuotų gėrimų
kon cen trata i, kiti nealkoh olin iai gazuoti gėrimai
Meta lksan tino > 1mg/100ml
Taurino > 100mg/100ml
Pridėto ir vis o cukrau s > 25g/1 00g
Pridėto ir vis o cu kraus šokolade > 25g/100g, ka kavos <
40g/100g, visi sa ld in ti kakavos miltelia i, gaminia i su
mažesn iu nei 50% pieno kiekiu, visi kiti kon diterijos gaminiai
Drus kos > 1g/100g
Drus kos > 5g/100g (išs kyru s kečupu s ir garstyčias <
15g/100g drus kos )
Cukra us > 5g/100ml
Vis i džemai išs kyrus au kš čiausios rūš ies džemai, želė,
marmelada i ir ypa tingos kokyb ės d žema i

iv

Šaltinis: (ECORYS: 34)
Apmokes tintas p rodukta s (V en grija )
Nealkoholin ia i ga zuoti gėrimai
Sultys (kuriose mažiau nei 25 % va isių
kiekio)
Sūrūs užkan džia i

Kainos p okytis
2011: +3.4%, 2012: +1.2%, 2013:
+0.7%
2011: +0.1%, 2012: +0.6%, 2013:
+1.3%
2011: +6.3%, 2 012: +5.4% 2013 : +3.3%

Vartoj imo pokytis
2011: -2.7%, 2012: -7.5%, 2013 : -6.0%
2011: -2.0%, 2012: -2.0%, 2013 : -4.4%
2011: -7.6%, 2012: -6.2%, 2013 : -0.6%

v

Pasau lio s veika tos organiza cij o s d uomen ys: http://a pps.w ho.int/gh o/da ta/n ode.main.A900 A?lang=en
Vengrija. Nutukę gyven toja i (K MI > 30 )
Vyra i (virš 18 metų)
Moterys (virš 18 metų)
2014
23.8%
20.3%
2013
23.5%
20.2%
2012
23.1%
20.1%
2011 (įvesta s mokes tis)
22.8%
20.0%
2010
22.4%
19.9%
2009
22.0%
19.8%
2008
21.6%
19.7%
2007
21.1%
19.5%
2006
20.6%
19.3%

vi

Pasau lio s veika tos organiza cij os d uomen ys: http://a pps.w ho.int/gh o/da ta/n ode.main.A900 A?lang=en
Danij a. Nutukę gyven toja i (KMI > 30 )
Vyra i (virš 18 metų)
Moterys (virš 18 metų)
2014
20.7%
17,4%
2013 (mokes tis a tša uktas )
20.3%
17.1%
2012
20.0%
16.8%
2011 (įvesta s mokes tis)
19.7%
16.5%
2010
19.3%
16.2%
2009
19.0%
15.9%
2008
18.7%
15.6%
2007
18.3%
15.4%
2006
17.9%
15.1%

