FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Adóteher növekedés az egészségmegőrzés jegyében (NETA)
Január 1-től általánosan 20
százalékkal
emelkedik
a
népegészségügyi
termékadó
(NETA) az egészségi kockázatot
jelentő ételek és italok esetében,
emellett az adóköteles italok
körébe tartoznak újévtől a
gyümölcspárlat, a pálinka és a
gyógynövényes italok is.
Kis Gábor

„Január 1-től
általánosan 20
százalékkal
emelkedik a
népegészségügyi
termékadó (NETA)
az egészségi
kockázatot jelentő
ételek és italok
esetében, emellett
az adóköteles
italok körébe
tartoznak újévtől a
gyümölcspárlat, a
pálinka és a
gyógynövényes
italok is.”

Az adónövelés elődleges indoka,
hogy az adónem bevezetése óta az
egyes
termékek
adómértéke
nagyrészt változatlan maradt,
továbbá az Európai Bizottság
visszásnak
találta,
hogy
a
gyümölcspárlat
és
a
gyógynövényes
italok
nem
tartoztak az adóköteles termékek
körébe.

Az alkoholos italok esetében az
ital alkoholtartalma befolyásolja
a népegészségügyi termékadó
mértékét. A népegészségügyi
termékadóról szóló törvény 6. § h)
alpontjai alapján az alábbiak
szerint alakult a NETA mértéke:

A hatályos jogszabály értelmében a
következő mértékű adóterhelés
növekedés történt: (a részletes
felsorolást a népegészségügyi Az idei évtől a sávhatárok 1
termékadóról szóló 2011. évi CIII. térfogatszázalékkal növekedtek,
törvény 6. §-a tartalmazza.)
emiatt azon termékek, amelyek
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a sávhatár felső határán helyezkedtek el a
tavalyi évben, az idei évtől magasabb adóteher
alá kerültek.
Azon alkohol termékek után, amelyek
mentesülnek
a
jövedékiadó-fizetési
kötelezettség alól, népegészségügyi termékadó
fizetés sem keletkezik, ilyen például a
gyógyszer, gyógyhatású készítmény.
Megszűnt
az
egészségmegőrző
programokhoz kapcsolódó adócsökkentési
lehetőség. A hatályos törvény alapján
kizárólag a felajánlási lehetőség maradt meg,
mely szerint az adó alanya a fizetendő adóját
felajánlhatja egészségmegőrző program
finanszírozására az adóbevallásában tett
rendelkező nyilatkozatával, azzal, hogy az

adófelajánlás összege legfeljebb az egyébként
fizetendő adó összegének 10%-áig terjedhet.
A NETA a kormányzati népegészségügyi célok
megvalósulásához
szorosan
kapcsolódó
adónem, a termékadóval a Kormány kifejezett
célja, hogy visszaszorítsa a keresletet az
egészségügyi kockázatokat jelentő termékekre
a
termékadó
növekedése
okozta
árnövekedéssel.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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