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Az Európai Bizottság döntése élelmiszerlánc-felügyeleti díj és dohánytermékek
kereskedelmét terhelő adók vonatkozásában
Az Európai Bizottság vizsgálatot
indított az élelmiszerlánc felügyeleti
díj és a dohánytermékek kereskedelmét
terhelő
egészségügyi
hozzájárulás miatt arra vonatkozóan,
hogy a két intézkedés összhangban
van-e az Európai Unió állami
támogatásra vonatkozó szabályaival.

Kis Gábor

„Az Európai Bizottság
vizsgálatot indított az
élelmiszerlánc
felügyeleti díj és a
dohánytermékek
kereskedelmét terhelő
egészségügyi
hozzájárulás miatt
arra vonatkozóan,
hogy a két intézkedés
összhangban van-e az
Európai Unió állami
támogatásra
vonatkozó
szabályaival.”

A Bizottság aggálya mindkét esetben
az, hogy a meredeken progresszív
kulcsokat alkalmazó jogszabályok
szelektív előnyt biztosítanak versenytársaikkal szemben azoknak a
vállalatoknak, amelyek árbevétele
alacsony, és ez tiltott állami
támogatásnak minősülhet. Brüsszel
emiatt egyúttal a vizsgálat lezárásáig
megtiltja a progresszív kulcsok
alkalmazását.
Aggályos lehet az élelmiszerláncfelügyeleti díj mértéke, mivel a napi
fogyasztási
cikkeket
forgalmazó
üzleteknek alacsony árbevétel esetén
vagy
semennyi,
vagy
0,1%-os
felügyeleti díjat, míg egy bizonyos
értékhatár fölött viszont már az
árbevételük 6%-át kell befizetniük. A
Bizottság szerint önmagában az
árbevételen alapuló díj nem veti fel
tiltott állami támogatás gyanúját, de a
progresszív, meredeken emelkedő
kulcsok tisztességtelen
versenyelőnyt biztosítanak az alacsony
árbevételű piaci szereplőknek
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versenytársaikkal szemben.
Az
élelmiszerlánc-felügyeleti
díj
esetében az új szabályozás 2015.
január 1-jén lépett hatályba, és 2015.
július 31-én lennének esedékesek az
első befizetések. Félmilliárd forintnál
kevesebb árbevétel esetén nincs
díjfizetési kötelezettség, 50 milliárd
forintig 0,1% a díj, nagyobb árbevétel
esetén 1%, 300 milliárd forint
árbevétel felett pedig már 6% a
kötelezettség mértéke.
A közlemény arra is kitér, hogy a
magyarországi kiskereskedelmi korlátozások együttesen negatív hatással
lehetnek a piaci versenyre, és az unió
alapvető szabadságjogait is sérthetik. Ilyenként említi a Bizottság azt
az előírást, hogy meg kell szüntetni
azokat a kiskereskedelmi cégeket,
melyek két egymást követő évben
veszteségesek. Brüsszel szerint a veszteség oka a megemelkedett felügyeleti díj is lehet, és ez így sértheti a
letelepedés szabadságát.
A dohánytermékek kereskedelmét
terhelő egészségügyi hozzájárulás
esetében a Bizottság aggálya ugyanúgy a meredeken progresszív
kulcsokkal kapcsolatos. Kifogásolják
továbbá
azt
is,
hogy
a
dohánytermékek

kereskedői bizonyos befektetésekkel akár 80 Leszögezik ugyanakkor: a vizsgálat megindítása még
százalékkal mérsékelhetik fizetési kötelezettségüket. nem jelenti azt, hogy bizonyítást nyert volna, hogy
mindkét esetben valóban tiltott állami támogatásról
A 2014. évi XCIV. törvény a dohányipari lenne szó.
vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról
2015. február 1-én lépett hatályba. Ennek A magyar kormány illetékese az Európai Bizottság
értelmében a dohánytermékekkel kereskedő cégek vizsgálatával kapcsolatban hangsúlyozta, a kor30 millió és 30 milliárd forint közötti árbevétel mánynak nem áll szándékában visszavonni a két
esetén 0,2%, 30 és 60 milliárd között 2,5%, 60 adót. Álláspontjuk szerint ugyanis Brüsszel nem az
milliárd fölött pedig 4,5% egészségügyi hozzájárulást adókat, hanem az adó mértékeket kifogásolja.
kötelesek befizetni az államkasszába.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
Emellett a Bizottság tudatja, hogy azt is vizsgálja, foglaltak személyre szabott értelmezésével kaphogy a dohánytermékek forgalmazásáról szóló csolatban keressék munkatársainkat.
magyar törvények összeegyeztethetők-e az uniós
joggal.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

