Tájékoztató a baleseti adóról
és az adóval kapcsolatos kötelezettségekről
Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Köztársaság Parlamentje 2011. november 21-én fogadta
el „A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény
(Neta tv.)” kiegészítéseként a baleseti adó bevezetésére
vonatkozó törvényi szabályozást. A törvényjavaslat indoklása
szerint az új adónem bevezetésére az egészségügy forrásainak
bővítése érdekében kerül sor.
A legfontosabb tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatjuk:
X
Az új adó esetében az adókötelezettség azokat érinti, akikre a
kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról
(KGFB)
szóló
törvény
(Gfbt.)
szerinti
biztosítási
szerződéskötési
kötelezettség vonatkozik. Az adó megfizetésére kötelezett
személy a gépjármű Üzembentartója (ennek hiányában
a gépjármű Tulajdonosa).
X
Az adó megállapítására, beszedésére, bevallására és
befizetésére a törvény azt a biztosítótársaságot kötelezte,
ahol az Üzembentartó KGFB-vel rendelkezik. Mindezekről az
Ön esetében a Magyar Posta Biztosító Zrt. gondoskodik.
X
A biztosítónak a megállapított adót a törvény 2012. január 1jei hatálybalépését követően együtt kell beszednie az
esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel, annyi részletben
és olyan arányban, ahány részletben és amilyen arányban Ön
a biztosítási díját fizeti. Csoportos beszedési megbízás útján
történő díjfizetés esetén kérjük, ellenőrizze az Ön által
megadott felső értékhatárt annak érdekében, hogy az ne
legyen akadálya a díj beszedésének.
X
Az adókötelezettség a biztosítási időszak első napján
keletkezik, és utolsó napján szűnik meg. Ha a díj meg nem
fizetése miatt a gépjármű forgalomból való kivonása iránti
eljárás indul, akkor az adókötelezettség a gépjármű
forgalomból való kivonása napján szűnik meg.
X
Az adó alapja az éves KGFB díj és az esetlegesen kirótt
fedezetlenségi
díj.
Határozott
tartamú
biztosítási
szerződések esetében az adó alapja a határozott időtartamra
megállapított egyszeri biztosítási díj.
X
Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de az adó nem lehet
több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam
naptári napjaira számolva naponta legfeljebb 83 Ft/gépjármű.
A 83 Ft felső összeghatár nem vonatkozik arra az időszakra,
amikor az Üzembentartónak nem volt érvényes KGFB
szerződése a biztosítási kötelezettsége ellenére, azaz a
fedezetlenségi díj tekintetében felső határra való tekintet
nélkül 30% az adó mértéke.
X
Amennyiben az eredetileg megállapított biztosítási díj
változik, abban az esetben a baleseti adó is arányosan
változik, a díj növekedése esetén pótlólagos befizetési
kötelezettsége
keletkezik,
csökkenése
esetén
adóvisszatérítés illeti meg, amelyet a biztosító a visszatérített
díjjal együtt visszafizet Önnek. Ugyanez az eljárás akkor is,
ha Önnek valamilyen okból (pl. érdekmúlás) a befizetett
biztosítási díj vagy annak egy része visszajár.

Amennyiben Ön a törvény által előírt, a biztosító által
megállapított baleseti adót és biztosítási díjat a
biztosítónak megfizette, abban az esetben nincs további
tennivalója az adóval kapcsolatban, a többi a biztosító
dolga (adó befizetése és bevallása).
Ha a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél
kevesebbet fizet, akkor ezt a törvény szerint úgy kell
tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót
fizette meg. Ilyenkor a biztosító felszólítást fog küldeni Önnek,
amelyben kérni fogja a hiányzó biztosítási díj, illetve baleseti
adó határidőre történő megfizetését.
Hasonló a helyzet akkor is, ha szerződésének a 2011. év
folyamán esedékessé vált és megfizetett díjának/díjrészletének
egy része már a 2012. évre is részlegesen fedezetet nyújt. Ilyen
esetben a biztosító felszólítást fog küldeni Önnek, hogy a 2012.
évre vonatkozó - időarányosan számított - biztosítási díjrészlet
után az adót egy összegben pótlólag fizesse meg. Ha ezt Ön
nem fizeti meg, akkor szerződése a baleseti adó elsődlegessége
miatt díjhiányossá válik, és az évforduló előtt megszűnik.
Ha a felszólításnak eleget tesz, akkor a továbbiakban
nincs teendője az adóval, ha viszont elmulasztja a
befizetést, abban az esetben az Ön szerződését a
biztosító
kénytelen
lesz
díjnemfizetés
jogcímmel
megszüntetni. Ez több súlyos következménnyel jár, ezért
javasoljuk, hogy mindenképp kerülje el ennek a
helyzetnek a bekövetkezését.
Ha a biztosító a baleseti adót a fedezetlenségi időtartamra, a
türelmi időre nem tudta beszedni, akkor az adót a törvény
szerint Önnek, az adófizetésére kötelezettnek önbevallással
kell az adóhatóság felé teljesítenie. A biztosító a szerződés
megszűnését követő 15 napon belül igazolást ad Önnek arról,
hogy az adó mely napig van megfizetve. Önbevallás esetén a
biztosítási díjjal le nem fedett időtartamra Önnek az adót a
„normál” biztosítási díjnál jóval magasabb napi fedezetlenségi
díjtétellel kell megállapítania, megfizetnie és bevallania. A
fedezetlenségi
díjtételek
mértékéről
a
Posta
Biztosító
ügyfélszolgálatán, www.postabiztosito.hu honlapcímén vagy a
MABISZ honlapján tájékozódhat.
Szerződéssel kapcsolatos kérdéseivel ügyfélszolgálatunkhoz
fordulhat – hétfőnként 8:00-20:00 óráig, keddtől péntekig
8:00-18:00 óráig - a 06 40 200 480-as telefonszámon vagy az
info@mpb.hu e-mail címen. Kérjük, hogy az ügyintézés során
hivatkozzon ajánlat-/kötvényszámára.
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