FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Jövedéki adó változások 2017 január 1-től
A 2017. január 1-től hatályba lépő, a
jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény többek között
jelentős változást hoz az adózó és az
adóhatóság
közötti
kapcsolattartásban, a jövedéki termékek
körében, a jövedéki engedélyeztetés,
illetve
a
biztosítéknyújtás
rendszerében.
Kis Gábor

„A 2017. január 1-től
hatályba lépő, a
jövedéki adóról szóló
2016. évi LXVIII.
törvény többek között
jelentős változást hoz
az adózó és az
adóhatóság közötti
kapcsolattartásban, a
jövedéki termékek
körében, a jövedéki
engedélyeztetés,
illetve a
biztosítéknyújtás
rendszerében”

Az új jövedéki adótörvény teljesen
elektronikussá
teszi
a
kommunikációt a cégek és az
adóhivatal között, így az eddig papír
alapon vezetett nyilvántartásokat,
adatszolgáltatásokat 2017. január
elsejétől digitálisan kell vezetni és
teljesíteni. Az
adóraktári
engedélyeseknek naponta, a jövedéki
engedélyeseknek
és
az
üzemanyagtöltő
állomásoknak
havonta kell az adatokat közölni az
adóhatóság részére.

Ez sok más változás mellett azt is
jelenti, hogy jogsértések esetén sokkal
nagyobb büntetéseket kaphatnak a
cégek, a bírság adóhiány esetén 200500 százalékos is lehet.
Átalakul és egyszerűsödik a jövedéki
engedélyezési rendszer. Az egyik
legjelentősebb változás, hogy míg
eddig sok különböző jövedéki
engedélyt ki kellett váltani a cég
tevékenységétől függően, addig 2017től akár egy adóraktári engedély is
elegendő lehet.
Az
adóbevételek
biztosítása
érdekében a jövedéki termékek adó
megfizetése nélküli előállításából,
tárolásából,
szállításából
és
a
halasztott
adófizetésből
adódó
adókockázatra a jövőben is jövedéki
biztosítékot kell nyújtani. Változik
azonban
a
biztosíték
fizetés
rendszere,
más
szabályok
vonatkoznak majd a megbízhatónak
és
kockázatosnak
minősített
adózókra. Emellett pedig a jelenlegi
rendszer helyett – mely szerint egy
bizonyos
termékkel
foglalkozó
minden cégnek azonos összegű
biztosítékot kell nyújtani - az új
rendszerben a cég forgalmától függ
majd, hogy mekkora biztosítékot kell
biztosítania a társaságnak.

Az új szabályozás alapján jövedéki
terméknek
minősül
az
energiatermék, a sör, a csendes és
habzóbor, az egyéb csendes és habzó
erjesztett ital, a köztes alkoholtermék,
az
alkoholtermék
és
a
dohánygyártmány. A jelenleg hatályos
előírások alapján a villamos energiát,
földgázt és szenet előállító és tároló
cégeknek
energiaadót
kellett
fizetniük, ez az adónem jövőre
megszűnik és ezek a termékek is Változás, hogy a dohánytermékek
bekerülnek a jövedéki adó hatálya alá. zárjegynek kapnak a korábbi
adójegy helyett, így a
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dohánytermék forgalmazóknak bevallásuk alapján
kell adózniuk. Továbbá jövedéki termék lesz 2017től a elektromos cigaretta töltőfolyadéka is.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Az új szabály, hogy kiskereskedő 2017. januártól
csak bankkártyával vagy átutalással vehet készletet
a nagykereskedőknél, készpénzzel már nem.
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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.

