
41
H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4 . POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481 .

	

v

	

,>

A
TELEFON: (36-1) 327-2159, (36-D 327-2141

	

E-MAIL: janos.veres@prn.gov.hu

FAX: (36-1) 318-0738

PÉNZÜGYMINISZTER

Dr. Kovács Zoltán úr
országgyűlési képviselő

Budapest

Budapest, 2006 . május 5 .

,dglyszám :

yűiés Hivataia

KI1940411 .

Érkezett: 2006 MÁJ 11.

WWW.PENZUGYN4INISZTEMUM .1 - IU

Tárgy : K/19404 számú "Biztosítja-e a
Pénzügyminisztérium az
esélyegyenlőséget az izolációs termékek
ÁFA besorolásában?" című kérdés

Tisztelt Képviselő Úr!

Az izolációs termékek ÁFA besorolásával kapcsolatos kérdése kapcsán az alábbiakról
tájékoztatom.

A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint az izolációs egészségügyi termékek áfa-besorolása
egységes és egyértelmű . Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXX1V. törvény (áfa-
törvény) 1. számú melléklete II . részének 5 . pontja ugyanis egyértelműen rögzíti az ezen termékek
értékesítésekor alkalmazandó adó mértékét .

A jelzett jogszabályhely, illetve az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCH. törvény 176. § (13)
bekezdés a) pontja előírásainak értelmében a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz .) 2002. év július hó 31 .
napján hatályos besorolási rendje szerint a 3005 90 51 00 vámtarifaszám alá tartozó
termékcsoportból a „steril műtéti izoláló szett" értékesítését minden esetben 5%-os adómérték
terheli. Következésképpen az e minősítésnek megfelelő izolációs termékek - pl. fekvőbeteg
gyógyintézetek részére történő eladásakor azonos mértékű áfa számítandó fel, az alkalmazandó
adómérték tekintetében eltérés nem lehetséges (az egységes áfa-beli megítélés tehát jelenleg is
biztosított) .

Az égyes piaci szereplők által alkalmazott eltérő adómértékek problémájára ugyanakkor megoldást
jelenthet az, ha a szóban forgó termékek forgalmazói vagy vevői_ a termékek egyértelmű besorolása
érdekében a VPOP Vegyvizsgáló Intézetéhez fordulnak . Az Intézet feladata ugyanis, hogy a
termékeket a megfelelő vámtarifaszám, illetve termékkategória szerint besorolja . A hivatalos
besorolás és a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével pedig már,kétséget kizáróan
meghatározható az alkalmazandó áfa mértéke. Amennyiben a hivatalos besorolással egyértelművé
váló adómértéktől mégis eltérő adókulcsot alkalmazna a terméket értékesítő, a vevő a
termékértékesítésről szóló számla befogadását elutasíthatja, illetve kérheti az eladótól a számla
helyes adómértéknek megfelelő helyesbítését .
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