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Népegészségügyi termékadó

A Parlament 2011. július 11-én fogadta el a
népegészségügyi termékadóról szóló törvényt, amely a
népegészségügyileg nem hasznosnak tekintett élelmiszerek
fogyasztásának visszaszorítását célozza.
Az elfogadott jogszabály 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. A törvény
értelmében klasszikus egyfázisú adó kerül bevezetésre különféle – a törvény
indokolása szerint – egészségügyi szempontból kockázatos termékekre
vonatkozóan.

“... klasszikus
egyfázisú adó kerül
bevezetésre különféle
– a törvény
indokolása szerint –
egészségügyi
szempontból
kockázatos
termékekre
vonatkozóan.”

A törvény adóköteles termékekként definiálja az előrecsomagolt termékek
közül a jogszabályban meghatározott értéknél magasabb cukor-, koffeinvagy só-tartalommal rendelkező termékeket, és adófizetési kötelezettséget
rendel e termékek első belföldi teljesítési helyű értékesítéséhez (az ügylet
teljesítési helyét az áfa-törvény szabályai szerint kell meghatározni).
A törvény alapján adókötelezettség keletkezik a jogszabályban
meghatározott jellemzőkkel bíró üdítőitalok, energiaitalok, előrecsomagolt
cukrozott készítmények, sós snack-ek és ételízesítők első belföldi
értékesítése nyomán, amelyek esetében az adó mértékét a termék
kilogrammban vagy literben kifejezett mennyiség után az alábbiak szerint
határozza meg a törvény:






Üdítőital esetében 5 forint/liter,
Energiaital esetében 250 forint/liter,
Előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 100 forint/kilogramm,
Sós snack esetében 200 forint/kilogramm,
Ételízesítők esetében 200 forint/kilogramm.

A jogszabály vámtarifaszám szerint tételesen meghatározza azokat a
termékeket, amelyek adókötelesek lesznek, amennyiben azok
előrecsomagoltak, és cukor-, koffein- vagy sótartalmuk meghaladja a
küszöbértéket. A cukor és koffein tekintetében csak a termékhez hozzáadott
tartalom releváns.
A fenti termékek értékesítése esetén az adófizetési kötelezettség annál a
személynél keletkezik, aki/amely a fenti termékek első belföldi
értékesítőjének minősül, azaz a magyarországi gyártó vagy külföldről

behozott termékek esetében annak első belföldi értékesítője, függetlenül
attól, hogy az adóalany közvetlenül a végső fogyasztók vagy viszonteladók
számára értékesít.
A törvény különböző mentességeket is meghatároz, így például mentesülhet
az értékesítő, ha az adókötelesnek minősülő termékekből éves szinten
összesítve 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kisebb mennyiséget értékesít.
Mentességi jogcím vonatkozik továbbá az adóköteles termékek igazoltan
külföldre – a Közösség más tagállamába vagy harmadik országba – történő
értékesítésére, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben az értékesített
termékhez kapcsolódóan népegészségügyi kockázat nem merül fel
Magyarországon.

“... az adó alanya az
adóköteles termékek
értékesítéséről
kiállított számlán,
bizonylaton, egyéb
okiraton köteles
feltüntetni, hogy az
adókötelezettség őt
terheli.”

Mentesség alkalmazható olyan esetekben is a belföldi értékesítésre, amikor
a vevő igazolja azt, hogy az adóköteles terméket külföldre – akár más
tagállamba, akár harmadik országba – fogja értékesíteni. Ez a mentességi
jogcím azonban már nem alkalmazható, ha az eredetileg külföldre
értékesíteni szándékozott terméket valójában nem külföldön, hanem
belföldön értékesítik tovább, hiszen ebben az esetben a népegészségügyi
kockázat belföldön „marad”, ezért így adókötelezettség keletkezik. A belföldi
továbbértékesítés esetében a továbbértékesítő fél köteles az adóköteles
terméket számára értékesítő adóalanyt a belföldi továbbértékesítés tényéről,
annak időpontjától számított 8 napon belül tájékoztatni. Ennek elmulasztása
esetén – a méltánytalanság elkerülése érdekében – az adó megfizetése,
valamint a kapcsolódó jogkövetkezmények egyaránt a vevőt terhelik.
A törvény jelentős adminisztrációs terhet is ró az adóköteles terméket
belföldön elsőként értékesítő adóalanyokra, mivel speciális és részletes
nyilvántartási kötelezettséget ír elő részükre. Az adóalanyok kötelesek
lesznek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből kitűnik


az adóköteles termékeknek az adómegállapítási időszak első és
utolsó napján az adóalany tulajdonában álló mennyisége
termékenkénti bontásban,



az adómegállapítási időszakban beszerzett, vevőtől visszavett, más
módon kapott, az adókötelesen/adómentesen értékesített,
selejtezett, ingyenesen átadott, megsemmisült, eltűnt, más módon az
adóalany tulajdonából kikerült adóköteles termékek mennyisége
termékenkénti bontásban,



az adómentes értékesítés keretében eladott adóköteles termékek
mennyisége adómentességi jogcím szerinti bontásban.

Szintén adminisztratív jellegű követelmény, hogy a törvény értelmében az
adó alanya az adóköteles termékek értékesítéséről kiállított számlán,
bizonylaton, egyéb okiraton köteles feltüntetni, hogy az adókötelezettség őt
terheli.
Kiemeljük továbbá, hogy a törvény a népegészségügyi termékadóval
kapcsolatos adóigazgatási eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszervét jelöli meg eljáró szervként.

A fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a törvény hatályba lépése előtt rövid
felkészülési idő áll az adóalanyok rendelkezésére, a törvényből eredő
kötelezettségek teljesítése érdekében javasolt a szükséges intézkedések,
fejlesztések mihamarabbi megkezdése, elvégzése, így például:


az adóalany által értékesített termékek besorolása a törvény
rendelkezései alapján adóköteles és adómentes kategóriákba;



az adóalany adóköteles és adómentes ügyleteinek beazonosítása;



a vevői szerződések esetleges módosításának kezdeményezése,
felülvizsgálata, többek között, a termékek továbbértékesítésének
körülményei tekintetében;



a nyilvántartások vezetéséhez, és a jogszabálynak megfelelő
bizonylatok kiállításához szükséges informatikai fejlesztések
végrehajtása;



az adóáthárítás módjának és számviteli/adózási kezelésének
átgondolása.
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