FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A környezetvédelmi termékdíj és a népegészségügyi
hatályos változásai
A környezetvédelmi termékdíj és a
népegészségügyi termékadó új
szabályai
nemcsak
az
adminisztrációs
terhek
csökkentését
eredményezik,
hanem
környezetvédelmi
és
hulladékgazdálkodási célokat is
megvalósítanak.
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„A környezetvédelmi
termékdíj és a
népegészségügyi
termékadó új
szabályai nemcsak az
adminisztrációs
terhek csökkentését
eredményezik, hanem
környezetvédelmi és
hulladékgazdálkodási
célokat is
megvalósítanak.”

termékadó 2018. január 1-jétől
adódóan.
Így
például
az
információ közlésre használatos
monitorok
(amelyeket
pl.
reptereken, ügyfélszolgálatokon
alkalmaznak) a törvény tárgyi
hatálya alá tartoznak 2018. január
1-jétől,
hasonlóan
az
egy
kameracsöves kamerákhoz (pl.
biztonsági kamerák, webkamerák).

Környezetvédelmi termékdíj
Figyelemmel arra, hogy az új
szabályozással
egy
adott
vámtarifaszámmal
azonosított
termékek több kategóriában is
szerepelhetnek, a törvény 1.
melléklete és az E+E termékek
vámtarifaszámok
szerinti
felsorolását
kategóriánkénti
Az
adminisztrációs
terhek csoportosítás nélkül tartalmazza.
csökkentése kapcsán jelentős
változás, hogy a termékdíj Az érintett gazdálkodók számára
szabályozás áttért a tárgyév kedvező változás, hogy az egységes
január
1-jén
hatályos termékbesorolás alkalmazásának
áruosztályozási szabályokra. A bevezetése mellett a termékdíjtétel
korábbi szabályozás a vám- és is egységes 2018. január 1-jétől.
statisztikai
nómenklatúráról, Minden
elektromos
és
valamint a Közös Vámtarifáról elektronikai berendezés esetén
szóló, a Tanács 1987. július 23-i 57Ft/kg díjtétellel kell számolni,
2658/87/EGK tanácsi rendelet amely a korábbi szórakoztató
2010. január 1-jén hatályos elektronikai cikkekre és az adagoló
áruosztályozási
szabályait
és automatákra vonatkozó 114 Ft/kg,
vámtarifaszámait vette alapul a illetve a rádiótelefon-készülékekre
termékdíj-köteles
termékek meghatározott
304
Ft/kg
definiálásához.
A
változással tételekkel összevetve, jelentős
együtt a törvény tárgyi hatálya is díjtétel csökkenés.
módosult a 2010. évi és a 2018. évi
áruosztályozási különbségekből A reklámhordozó papír termékJelentős változás, hogy a 2018.
január 1-jétől a környezetvédelmi
termékdíjról szóló törvény nem
tartalmazza
a
kereskedelmi
csomagolás és a kereskedelmi
csomagolószer fogalmakat.
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kör
rendelkezéseivel
jogértelmezési
problémák
érdekében
módosult
a
meghatározása.

kapcsolatos
kiküszöbölése
fogalomkör

50%-kal, a hibrid autók után 30%-kal
csökken.
Népegészségügyi termékadó

A megrendelő általi nyilatkozattételt olyan
termékek esetében is megkövetelte a korábbi
szabályozás, amelyek nem tartoztak a tárgyi
hatály alá. A törvénymódosítás azonban
kivezeti a kivételek közül a kiadványonként,
annak teljes nyomtatott felületére vetítve
legalább 50%-ában nem gazdasági reklám
terjesztésére szolgáló kiadványt, időszaki
lapot, valamint a közhasznú szervezet,
állami,
önkormányzati
szerv
által,
alapfeladata körében kiadott nyomtatványt
és időszaki lapot. Ehhez kapcsolódóan a
reklámhordozó
papírokkal
kapcsolatos
nyilatkozattételhez kötődő szabályozás úgy
módosult, hogy abban az esetben nem kell
megfizetni a termékdíjat a fenti termékdíjköteles termékek után, ha a kötelezett
megrendelője a megrendelésével egyidejűleg
nyilatkozik arról, hogy a mentesítő feltételek
valamelyike fennáll.
A törvény módosításával megoldódott továbbá
az irodai papír és a könyv alappapír fogalmak
korábbi elhatárolási kérdése is.
A törvénymódosítás egyértelművé teszi azt is,
hogyha egy termék reklámhordozó papír és
irodai papír funkciót is betölt, a kötelezettség
a reklámhordozó papír jellege alapján áll
fenn.
2018-tól a gépjármű termékdíj-köteles
alkotórészei után fizetendő termékdíj,
valamint az alkalmazható termékdíj átalány
mértéke a tisztán elektromos autók után

A
népegészségügyi
termékadót
érintő
legfontosabb módosítás szintén a kötelezettek
adminisztrációs
terheit
csökkenti
az
adófelajánlás
jogintézményének
bevezetésével.
Az egészségmegőrző programhoz kapcsolódó
2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezés
lehetővé teszi, hogy az adóalany a fizetendő
termékadó
összegét
csökkentse
az
adómegállapítási
időszakban
ilyen
programokkal
kapcsolatban
felmerült
költségeivel és ráfordításaival.
A 2018. január 1-i módosítás a társasági adóhoz
kapcsolódó adófelajánláshoz hasonlóan az
adóalanyok számára lehetőséget teremt arra,
hogy az adóbevallásban tett rendelkező
nyilatkozattal felajánlják a fizetendő
termékadójuk
legalább
10%-át
az
egészségügyi államigazgatási szerv által
szervezett egészségmegőrző programhoz való
hozzájárulásként. A felajánlott összeget az
állami adó- és vámhatóság a bevallás
benyújtását követő 15 munkanapon belül
utalja át az egészségügyi államigazgatási szerv
számlájára.
Az
adófelajánlás
mellett
a
korábbi
adócsökkentési lehetőségek is megmaradtak,
így az adóalany akár mindkét lehetőséggel
élhet, azonban az adócsökkentés és az adófelajánlás együttes összege nem haladhatja
meg az adott adómegállapítási időszakban
fizetendő termékadó összegének 10%-át.
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Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a tao
felajánlás
jogintézményétől
a
népegészségügyi
termékadóról
szóló
törvényben biztosított jogintézmény két
lényeges tekintetben eltér. Az első, hogy a
felajánlás adómegállapítási időszakonként
tehető, a fel nem használt kedvezmények nem
összevonhatóak, azok rendelkező nyilatkozat
vagy az adókedvezmény tárgyidőszakban

történő
érvényesítésének
hiányában
elvesznek. További fontos különbség, hogy az
adófelajánlás kizárólag az állami egészségügyi
szerve számára (pl.: OGYÉI) tehető.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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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.
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