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Rendkívüli HírAdó
A katasztrófavédelmi hozzájárulást
érintő kiegészítések
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

A 2012. évi XXXI. törvény 18. §-a értelmében változtak a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény rendelkezései. Az április 15-étől hatályban lévő új szabályozás több ponton egészíti ki az eddigi
rendelkezéseket, melyek közül kettő közvetlenül a katasztrófavédelmi hozzájárulást érinti.
Egyrészt bekerült a szabályozásba, hogy amennyiben az üzemeltető termék előállításával foglalkozik és a
veszélyes anyag a termékkel annak előállítása és tárolása során közvetlenül nem érintkezik, vagy a veszélyes
anyag felhasználása nem közvetlenül a termék előállításához szükséges, hozzájárulás-fizetési kötelezettsége nem
keletkezik.
Másrészt az új szabályozás explicit módon rendelkezik arról, hogy a katasztrófavédelmi hozzájárulás összegét a
tárgyévet megelőző év nettó árbevétele alapul vételével kell meghatározni.
A fentiek mellett április 15-étől a katasztrófavédelmi hozzájárulás részletszabályait tartalmazó
kormányrendeleteknek a hozzájárulás teljesítését rendező eljárási szabályaiban is történt változás, például az
adókötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos kétfokú eljárás bevezetésével.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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