FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A népegészségügyi termékadó az egészségmegőrző programok költségeivel csökkenthető

Kis Gábor

„A népegészségügyi
termékadóról szóló
2011. évi CIII. törvény
lehetővé teszi az adózó
számára, hogy a
fizetendő adó összegét
csökkenthesse az
adómegállapítási
időszakban
egészségmegőrző
programokkal
kapcsolatban
felmerült
költségeivel,
ráfordításaival”

A népegészségügyi termékadóról bármely
erőkifejtéssel
járó
szóló 2011. évi CIII. törvény lehetővé szabadidős
tevékenység
teszi az adózó számára, hogy a népszerűsítésére irányuló tevékenyfizetendő adó összegét csökkenthesse sége kapcsán alkalmazható.
az
adómegállapítási
időszakban
egészségmegőrző
programokkal Egészségmegőrző
programnak
kapcsolatban felmerült költségeivel, minősülhet az adóalany egészséges
ráfordításaival. A csökkentés összege életmódra,
étkezésre
ösztönző
legfeljebb az egyébként fizetendő kommunikációs
kampánya/
adó összegének 10%-áig terjedhet.
tevékenysége
(például
hirdetés,
plakát) is.
Az új adócsökkentési lehetősége 2016.
az
adóalany
saját
január 1-jétől hatályos, vagyis azt az Nemcsak
adózók először a 2016. január 1-jén kezdeményezésű
és
önállóan
tartó/kezdődő
adó-megállapítási megszervezett programja, hanem
időszakukban alkalmazhatják.
mindazon program/rendezvény –
adóalanynál felmerülő – költsége
igénybe
vehető
az
A törvény értelmében egészség- után
megőrző programnak az adóalany adócsökkentés, melyet az adóalany
által, vagy a népegészségügy szerv megbízásából, az adóalany nevében
által szervezett egészséges étkezésre, eljárva harmadik fél szervez (például
életmódra, a sportolás elősegítésére, ha az adóalany egy rendezvénycéget
bíz
meg
az
ösztönzésére irányuló tevékenység, szervező
egészségmegőrző
program
leakció, program minősül.
bonyolításával),
vagy
melynek
az
adóalany
Az adócsökkentési lehetőség feltétele, finanszírozásához
hogy az adóalanyok tevékenysége részben járul hozzá.
(programja,
akciója)
mindenki
számára ingyenesen elérhető legyen Az adókedvezmény igénybevétele
és az az egészséges életmódot, érdekében az is lehetséges, hogy az
táplálkozást vagy sportolást nép- adóalany (ha nincs saját programja)
szerűsítse (például egy futóverseny csatlakozzon népegészségügyi szerv
által szervezett egészségmegőrző
szervezése).
programhoz.
Az adócsökkentés nemcsak az
az
adóalany
saját
adóalany egyéni vagy csoportos Akár
tevékenységéről,
programjáról,
akár
játékok, versenysportok, hanem
népegészségügyi szerv által indított
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programról van szó, az adócsökkentés kizárólag
akkor vehető igénybe, ha az bármely
magánszemély által ingyenesen hozzáférhető,
elérhető, tehát a szabály nem alkalmazható például
az adóalany saját munkavállalóinak szervezett
rendezvényei esetében.

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

Nem minősül egészségmegőrző programnak az
adóalany azon (egyébként egészséges életmódra
irányuló) tevékenysége, rendezvénye, mely – akár
csak jelképes összegű – nevezési/részvételi díj
ellenében vehető igénybe.

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.
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