Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában
International Tax Review European Tax Awards
2012, 2013, 2014, 2015

Rendkívüli HírAdó
Kihirdették a jövedéki törvény-változásról
szóló törvényjavaslatot
2016. május 2-án a Magyar Közlöny 61. számában kihirdetésre került a T/10539. számú
törvényjavaslat a jövedéki adóról.
A törvényjavaslat értelmében az egységes uniós szabályozás érdekében az energiaadó törvény
integrálásra kerül a jövedéki törvénybe, mely következtében, mind a jelenleg hatályos 2003. évi
CXXVII. Törvény, mind az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. Törvény hatályát veszti és egy
tartalmilag és szerkezetileg is jelentős változásokat tartalmazó új jövedéki szabályozás jön létre.
Tá
Az új szabályozás célja
A jövedéki szabályozás modernizációját az egységes szabályozás kialakításán felül a technikai fejlődés, a
törvény alkalmazásának tapasztalatai, valamint a felmerült problémák tették indokolttá. Az új jövedék
törvény elsődleges és legfontosabb céljai az egyszerűsítés, az egységesítés, a gazdálkodók
adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint az adóbeszedés hatékonyságának növelése.
A két szabályozás összeolvadásával megváltoznak a törvény hatálya alá tartozó termék meghatározások.
Az energiatermék fogalmi köre a korábbi termékkörnél (földgáz, villamos energia és a szén), jóval
szélesebb termékkört ölel majd fel tekintve, hogy a korábbi energiaadó törvényben és jövedéki törvényben
szereplő termékek mellett új termék meghatározások kaptak helyet.
Az új Jövedéki Törvény tervezete az adómértékekben alapvető változásokat nem tartalmaz, abban a
legnagyobb változások, a tárgyi hatály kiterjesztésén és a termék meghatározásokban bekövetkezett
változásokon túl a jövedéki eljárások menetében várhatók.
Az új szabályozás célja a teljes elektronizáció, az elektronikus eljárások általánossá tétele. A módosítások
következtében egyszerűsödnek és csökkennek a nyilvántartással, és az adatszolgáltatással
kapcsolatos kötelezettségek, egyszerűsödnek az engedélyezési eljárások szabályai, lerövidülnek az
ügyintézési határidők, valamint megszűnik az adójegy és megváltozik a zárjegyrendszer.
Az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok forgalomba bocsátására 2017. március 1-ig biztosít
lehetőséget a jogszabály.
Átalakul a garanciarendszer
Ennek értelmében adókockázathoz igazodó jövedéki biztosíték rendszer kerül bevezetésre. Az
adóraktárak esetében a jövedéki biztosítékminimumok megszüntetése növeli a kisebb vállalkozások
versenyhelyzetét, illetve segíti piacra lépésüket. A rulírozó garanciaösszeg azonban komoly problémát

jelenthet egy-egy leterhelt időszakban a gazdálkodók részére.
Bizonyos feltételek teljesülése esetén az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték összege
akár 80 százalékkal is csökkenhet. Új lehetőségként megjelenik a kezességvállalás.
Csökken az engedélytípusok száma
A korábbi számos adóraktár típus helyett – néhány kivételtől eltekintve – egyféle lesz. Az engedélyes
gazdálkodóknak 2016. december 31-ig nyilatkozniuk kell, hogy az új szabályozás életbe lépését
követően tevékenységüket milyen formában kívánják folytatni, adatszolgáltatási kötelezettségeiknek milyen
adatkapcsolaton kereszt kívánnak eleget tenni, illetve az új szabályozás alapján nyújtandó jövedéki
biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról.
Új jogintézmény
Bevezetésre kerül a kisüzemi bortermelő, mely új kategória alapján a jelenleginél kedvezőbb
szabályok között működhet majd az a gazdálkodó, aki egymást követő három évben saját szőlőből
legfeljebb ezer hektoliter bort állít elő. Ezek a gazdálkodók mentesülnek az adóraktári engedély alól.
Átalakul a szankciórendszer
Átalakul a szankciórendszer, és megszűnik a mulasztási bírság. A jövedéki jogsértések szankciójaként
kizárólag jövedéki bírság lesz kiszabható. Figyelemmel az objektív felelősség szigorú szabályaira minden
ügyben lehetősége nyílik a hatóságnak a méltányosság gyakorlására.
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