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Deloitte Legal Breakfast 2018
8.30 – 9.00

Érkezés, reggeli
Köszöntő

dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal, partner, irodavezető ügyvéd
Város és ember kapcsolata és hatása a városfejlődésre
Radványi Gábor, Magyar Környezettudatos Építés Egyesület, alapító és alelnök

9.00 – 10.00

Új szabályok az állami elővásárlási jog kiterjesztésében - Mire kell
figyelni?
dr. Gömöri Gábor, Deloitte Legal, ügyvéd, Ingatlanjogi csoport vezetője
Az ingatlanos cégek fontos teendői a pénzmosás elleni kötelezettségek
kapcsán
dr. Bihari-Horváth Gyula, Deloitte Legal, ügyvéd

10.00 – 10.15

10.15 - 10.45

Szünet
Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (SZIT) és ingatlanalapok
finanszírozhatóságával kapcsolatos kérdések
dr. Erdős Gábor, Deloitte Legal, partner, irodavezető ügyvéd
dr. Bokor Luca, Deloitte Legal, ügyvéd, Bank- és finanszírozási csoport
vezetője
Az online számlázással és a közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos
aktualitások
dr. Tancsa Zoltán, Deloitte Zrt., igazgató, az ÁFA csoport vezetője

10.45 - 11.00
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Kérdések és válaszok

Az állam elővásárlási joga
ingatlanok vonatkozásában – Új
szabályok
Dr. Gömöri Gábor

Az elővásárlási jogról általában
Elővásárlási jog létrejötte
•

Jogszabály alapján

•

Szerződés hozza létre

Általános szabályok a Ptk.-ban

Állam elővásárlási joga „Share deal” és „Asset deal” esetében

Share deal: az eladó a társaság teljes egészét tervezi eladni és a vevő a teljes céget kívánja
megvásárolni. Ebben az esetben a társaság részesedésének (jellemzően üzletrészének vagy
részvényeinek) értékesítése a kézenfekvő megoldás (angol elnevezéssel „share-deal”),amely által az
értékesített társaság teljes vagyona a vevőhöz kerül.
Asset deal: nem a társaság teljes egésze a tranzakció célja, hanem csak egyes eszközök vagy
eszközcsoportok. Ilyen esetben tehát a vevő nem társasági részesedést, és nem is egy működő
üzletet vásárol meg, hanem különálló eszközöket saját meglévő vagy felépítendő üzleti
tevékenységéhez.
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A magyar állam elővásárlási joga a világörökségi
helyszínen található ingatlanokra

•

455/2017 (XII. 27.) Kormány rendelet a
világörökség védelmével összefüggésben a
magyar államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásának szabályairól

•

Több mint 80,000 érintett ingatlan
Magyarországon

•

Több mint 23,000 érintett ingatlan
Budapesten

Forrás: atlatszo.hu
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BUDAPEST
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Érintett területek

1. Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai
2. Budapesti Duna-partok, Várnegyed, Andrássy út
3. Fertő-tó és környéke kultúrtáj

4. Hollókő ófalu és környezete
5. Hortobágyi Nemzeti Park
6. Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete
7. Pécs ókeresztény emlékei
8. Tokaj-hegyalja történelmi borvidék
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Lényeges tudnivalók
• Lakás, lakóház, termőföld nem tartozik ebbe a körbe
• Védendő érték szerint kulturális örökségvédelemért
vagy természetvédelemért felelős miniszter (ME, FM)
gyakorolja
• 2018. január 1-jét követően megkezdték a feljegyzést a
tulajdoni lapokra, adásvételt megelőzően tájékozódni
kell arról, hogy az ingatlan érintett-e
• Telekalakítással módosuló ingatlanoknál is fel kell
vezetni a tulajdoni lapra
• Dologi hatályú akkor is, ha nincs a tulajdoni lapra
felvezetve
• Valamelyest hosszabbodik az adásvétel folyamata;
érinti a forgalomképességet üzleti szempontból is
(átvilágítás)
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Relevancia

https://index.hu/gazdasag/2018/04/04/egy_amerikai_ceg_hotelvas
arlasat_hiusitotta_meg_a_kormany/

Megkérdeztük: világörökségi területen lévő lakásokra nem
akar elővásárlási jogot tetetni az állam
© 2018 Deloitte Legal

Eljárás

Miniszterelnökség / Földművelésügyi Minisztérium

VEVŐ

ELADÓ

• Ingatlan fekvése szerinti fővárosi/megyei kormányhivatalhoz
kell benyújtani – ők továbbítják az illetékes minisztériumnak
• Formai és tartalmi követelmények meghatározottak
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• Beérkezéstől számított 8 napon belül döntés az elővásárlási jog
gyakorlásáról – miniszter nyilatkozik vagy hallgatás esetén úgy
tekintik, hogy nem éltek az elővásárlási joggal

Műemléki ingatlanok adásvételi eljárása
Műemléki ingatlan
Mi minősül műemléknek?
•

A kulturális örökség védelméről szóló törvény:
• Műemlék: „olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel,
határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.”
• Ha a védetté nyilvánító / védettséget módosító rendelet így rendelkezik
• több elővásárlási jog esetén: állam, ingatlankezelő önkormányzat, települési önk.

Honnan tudni, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanra van elővásárlási jog?
•

Elsősorban az Ingatlan tulajdoni lapján fel van tüntetve

•

Előfordulhat, hogy nincs a védelem ténye feljegyezve, de a földhivatali bejegyzés elmaradása
a védettség tényét nem érinti (jogszabályon alapuló elővásárlási jog)

•

Ellenőrzési lehetőség: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ , jogszabályok, térképek

Egyéb esetek elővásárlási jogra
•

NV tv.: állam elővásárlási joga önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra

•

Illetékes önkormányzatot az illetékességi területén lévő állami vagyonhoz tartozó ingatlanra

•

Földtv.: termőföld adásvétele
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Pénzmosás elleni kötelezettségek
az ingatlanszektorban
Dr. Bihari Horváth Gyula LL.M.

1

2

Miért
fontos?

Mit kell
csinálni?
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3

Hogyan kell
csinálni?

Miért fontos?

Bírság

Személyes felelősség
400,000,000

• vezetői jogkör felfüggesztése vagy
visszavonása,
• a cég vezetője felelősségének
megállapítása,
• a jogsértésért felelős munkavállaló
felelősségének megállapítása.

A bírság megtérítése
is követelhető

20,000,000

Legmagasabb bírságtétel

2017-ig
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2017-től

a vezetőn, illetve a felelős
munkavállalón

Mit kell csinálni?
Új belső folyamatok
Kockázatértékelés

• Pmt.
• 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet

Elektronikus ügyfélátvilágítás

• Pmt.
• 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet
• (+ szektorális NGM rendelet
jelenleg tervezet formájában)

Szűrőrendszer

• Pmt.
• Kit. (2017. évi LII. törvény)
• (+ szektorális NGM rendelet
jelenleg tervezet formájában)

Csoportszintű
szabályozás

• Pmt.
• Csoporttagok székhelye szerinti
EU tagállamok szabályozásai
• 4AMLD

Adatkezelés,
adatvédelem

• Pmt.
• 2016/679/EU rendelet (GDPR)

Új
szabályok

Szigorodó
szabályok
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Mit kell csinálni?
Ügyfélátvilágítás

Fokozott

Általános

•

Okirat hiteles másolatban

•

Pénz forrására vonatkozó
nyilatkozat

•

Vezetői jóváhagyás

• Távolmaradó ügyfél
• Kiemelt közsszereplő

Üzleti kapcsolat létesítésekor

Összes adat kell
Okiratok kellenek

.

Egyszerűsített
• Belső szabályzatban rögzített
esetek
Részleges
• HUF 300k és 3,6m
közötti ügyleti megbízás

Csak pár adat kell
Okirat nem kell
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•

Csak adatrögzítés

•

Okirat és
tényleges tulajdonosi
vizsgálat nem kell

MAGAS

Mit kell csinálni?
Kockázatértékelés

Bizalmi vagyonkezelők

Nem személyes
üzleti kapcsolatok /
ügyletek

Szokatlan vagy
túlzottan összetett
tulajdonosi
szerkezetű cégek

nem érintett harmadik
felektől érkező vagy
ismeretlen
befizetések

ALACSONY

Tőzsdei cégek
Hatóságok,
Többségi állami
tulajdonú cégek
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Szankcionált
országok
Magas korrupciós
indexű és terrorszervezetek ellen nem
fellépő országok

EU tagállamok
–

hatékony AML/CTF
rendszerekkel
rendelkező
harmadik országok

Hogyan kell csinálni?
Strukturálási kérdések

1
2
3
© 2018 Deloitte Legal

INGATLANOSOK
• Ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenység
• Ajánlat

Ügyfél

Átvilágítás

Menedzsment cégek és
projektcégek, klasszikus
közvetítők

BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK
befektetési jegy forgalmazási
tevékenysége tekintetében

Hogyan kell csinálni?
Megfelelési program

Felmérés, átvilágítás, vállalati / csoportszintű sajátosságok és célok
azonosítása
Szabályzatok, eljárások, feladatlisták előkészítése, céges
kockázatelemzés és kockázati profil elkészítése

Folyamatok: Felelősök kijelölése, munkakörök módosítása / új
alkalmazottak felvétele, belső ellenőrzés kialakítása
Rendszerek: IT rendszer, szűrőrendszer, whistlebowing rendszer
kialakítása, képzési program összeállítása
Felülvizsgálat: meglévő ügyfelek átvilágítása és kockázatértékelése
2019. június 26-ig
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Köszönöm a
figyelmet!

Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok
(SZIT) és ingatlanalapok finanszírozhatóságával
kapcsolatos kérdések
Dr. Erdős Gábor, Dr. Bokor Luca

Ingatlanalap

Ingatlan
Holding
Struktúrák

SPV
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SZIT

Főbb adózási megközelítések
Általános projekttársaság
alapú struktúra

SZIT

Társasági adó
– általános
szabályok

Áfa –
általános
szabályok

HIPA –
általános
szabályok

Illetékköteles
szerzés
(4%/2%)

Áfa –
általános
szabályok

Áfa –
általános
szabályok

Illeték –van
kapcsolt
mentesség

Illeték – nincs
kapcsolt
mentesség

Illetékköteles
szerzés (2%)

HIPA adómentes

Exit - share
deal

Exit - share
deal/ asset
deal

Illetékköteles
szerzés (2%)

Társasági adó
– nem
adóalany

Társasági adó
– adómentes
(kivételekkel)

Halasztott
adó (LCGT)
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Ingatlanbefektetési alap

HIPA – nem
adóalany
Különadó
(0.05%)
Exit - share
deal /asset
deal
Befektetési jegy
visszaváltása
lehet
adómentes

Legfontosabb gyakorlati különbségek, szempontok

Szempont
Adózás

Alapítás - Engedélyeztetés

Induló tőke

Tulajdonosi szerkezet

Tartható ingatlanok

Személyi feltételek

Tárgyi feltételek

Fenntartási kötelezettségek
Finanszírozhatóság,
biztosítékok
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Projekttársaság alapú
struktúra

SZIT struktúra

Ingatlanalap-struktúra

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság
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SZIT
TULAJDONOSOK

kizárólag törzsrészvényt és dolgozói részvényt bocsát ki
min. 25% kisrészvényesi sorozat – 5%-os korlát
min. 25% tőzsdei bevezetés

90% osztalék

SZIT NYRT

induló tőke 5 milliárd Ft
kizárólagos tevékenységek – adásvétel, bérbeadás, üzemeltetés, kezelés
prudens működés
100% osztalék
Projekttársaság
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Ingatlanfejlesztő

SZIT struktúra
Általános bemutatás

Alapvető
jellemzők

• Összetett struktúra
• Kedvező adózási
keretek

TULAJDONOSOK
90% osztalék

SZIT NYRT

Létrehozás

• Cégformához kötött (Nyrt.)
• Tőzsdei bevezetés, NAV
bejelentés
• Kötött tulajdonosi szerkezet

SZIT
működése

• Kötött eszközportfólió
• Kötött tevékenység
• Finanszírozhatóság

Befektetés
megszüntetése

• Ingatlan értékesítése
• SZIT értékesítése
• Projekttársaság
értékesítése
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100% osztalék
Projekttársas
ág

Ingatlanfejleszt
ő

A SZIT alapítása

1

Előkészítés, átvilágítás

2
Zrt. alapítása, cégbejegyzés

3
Vállalati szerkezetátalakítás

4
Kibocsátási tájékoztató
elkészítése, engedélyeztetése
(MNB, BÉT)

5
Bevezetés a BÉT-re,
piaci utógondozás

6
SZIT NAV nyilvántartásba
vétele
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Finanszírozás
Banki megfontolást igénylő kérdések
Ingatlanportfólió

Banki, biztosítói szavazati jog korlát

Mérlegfőösszeg min.
70%-a

10%

Idegen forrás

max. 65% – ingatlanok
összértékének

10%

Vezető Állású Személyek
Összeférhetetlenség

Osztalékfizetési
kötelezettség
(hitelszerződés)
Biztosítékok
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Az ingatlanalap
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Ingatlanbefektetési alap

Holding

Alapkezelő

Hozam

Alapkezelés

Alapkezelői díj

Alap1
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Ingatlanfejlesztő

Ingatlanbefektetési alap
Általános bemutatás

• Passzív vagyontömeg, nem
gazdasági társaság
• Alapkezelő bevonása
• Önálló háttérjogszabály
• Legkedvezőbb adózási keretek

Alapvető
jellemzők

Létrehozás

•
•
•
•

Alapkezelő által
Engedélyköteles
Befektetési jegyek jegyzése
Nyilvános – zártkörű /
Határozatlan határozott / Nyílt
végű – zárt végű

Alap
működése

• Korlátozott befektetési keretek
• Lehet ingatlanbefektetésenként
önálló
• Részalap

Befektetés
megszüntetése

• Ingatlan értékesítése
• Befektetési jegyek
értékesítése
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Holding

Alapkezelő

Hozam
Alapkezelés

Alap
1

Alapkezelői díj

Ingatlanfejlesztő

Finanszírozás
Jogi átvilágítás

Adósságszolgálat

Biztosítéki
struktúra

Projekt dokumentumok

Jogi átvilágítás

Kezelési szabályzat
Hatósági engedélyek
Alapkezelő személye
Letétkezelő személye
Ingatlan státusza
Bérleti szerződések, bérlők

Biztosítások
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Finanszírozás
Banki megfontolást igénylő kérdések

Szerződő felek
Biztosítékok

Hatályosság

Dokumentáció

Tagi kölcsönök

Felmondási
események
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Hitelcél

Nyilatkozatok,
szavatosságok, Köt.
váll.

Finanszírozás
Hitelfelvétel és biztosítéki struktúra
Ingatlan jelzálog
(elideg. és terh. til.)

„Körülírásos”
jelzálogjog

Értékpapír óvadék

Korlátozások

Követelés zálog
(biztosítás, bérlet, egyéb)

Hitelfelvételi
korlát
(60%)

Ingó zálogjog,
vételi jog

Biztosítéknyújtási
korlát
Bankszámla zálog

Bankszámla óvadék

(+ felhatalmazó levél)

Követelés
engedményezés

Ingatlan vételi
jog
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Adózási aktualitások – online számlaadatszolgáltatás, közvetített szolgáltatások
Dr. Tancsa Zoltán

ÁFA változások és aktualitások
Adatszolgáltatás automatizálása
Az adatszolgáltatás menete:
Számlázóprogram maga, vagy hozzáfejlesztett adatszolgáltató modullal is
teljesíthető – több számlázóprogramhoz közösen is lehet egy

2018. július 1.

Többféle jogosultsági szint: elsődleges felhasználó, másodlagos felhasználó,
technikai felhasználó (ez maga a szoftver)
Technikai felhasználó azonosítóját rögzíteni kell. A számlázó program ezzel kér
egy egyszer használatos tokent (azonosító kulcsot). A tokennek érvényességi
ideje jelenleg 5 perc. Ennyi idő van arra, hogy a program a számlát megfelelő
módon becsomagolja és megküldje az adóhivatal részére. Ezen limiten belül
előállt adatszolgáltatásra kötelezett számlákat a rendszer összegyűjtheti és egy
csomagban megküldheti (jelenleg max. 100 számla)
Az adatszolgáltatás megküldését követően az adóhivatali rendszer
automatikusan egy tranzakció azonosítót ad vissza. Ezzel még nem sikeres
az adatszolgáltatás.
Az adatszolgáltatás sikerességéhez a számlázó programnak „be kell kérdeznie”
az adóhivatal szerverébe. Ezt követően kapja meg a feldolgozási
válaszüzenetet. Ez a válaszüzenet lehet elfogadó, figyelmeztető és
elutasító.

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

Tesztfelület:
https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/
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ÁFA változások és aktualitások
Adatszolgáltatás automatizálása
Feldolgozási válaszüzenet:
Az elfogadó és figyelmeztető (warning) nyugták jelentik a sikeres
feldolgozást, tehát az adatszolgáltatás teljesítését

2018. július 1.

A warning üzeneteknek számos esete lesz – utána kell nézni a hiba okának,
mivel előfordulhat, hogy a számlaadat rossz, vagy bár jó a számlaadat, de
hibás az adatszolgáltatás

Az error típusú üzeneteknél mindenképpen tenni kell valamit. Az error típusú
hibák blokkoló jellegűek – nem teljesül az adatszolgáltatás

Amennyiben az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, akkor a hibát ki kell
javítani és gépi úton kell megismételni. Az elsődleges felhasználónak, vagy az
ezzel a joggal rendelkező másodlagos felhasználónak külön jóvá kell hagyni a
hibajavítást (emberi jóváhagyás). A hibajavítást nem csak gépi úton lehet
megtenni, hanem manuálisan is.

A jelentett számlák lekérdezésére is lehetőség van
(programba építve is)

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

Tesztfelület:
https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/
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ÁFA változások és aktualitások
Adatszolgáltatás automatizálása
Gyakorlati kérdések:
• B2B belföldi számlák szigorú leválogatása – SZANKCIÓ lehetősége!
• Előleg – végszámla – értékhatár számítása, számlaadat-tartalom, NAV
álláspontja szigorúbb az eddigi gyakorlatnál

2018. július 1.

• Módosító számlák – eredeti számla száma és a láncolatban megelőző számla
száma is! – áfa-törvény szerint nem kötelező elem
• Módosító számlák értékhatárának figyelése – lehet mindent jelenteni
• Módosító számlák lejelentésének adattartalma – adatblokkonként kötelezően
jelentendő adatok, még akkor is, ha nem minden adat változott a blokk szintjén
• Technikai információk egyébként is problémásak (pl. számla formátuma,
fordított adózás, önszámlázás, más speciális adózási mód jelölése, ha ilyet nem
végez a társaság, stb.)

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

• Negatív összegű számla előzmény nélkül – nincs hibaüzenet
• Számla kiállítása – számla kibocsátása – folyamatosan változó értelmezés

Tesztfelület:
PODCAST:
https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/ado/articles/onlineszamlazas-podcast.html
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https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/

ÁFA változások és aktualitások
A Deloitte megoldása – VATOnline
•

Adatszolgáltató modul

•

Azonnali és automatikus

•

Bármilyen vállalatirányítási rendszerhez/ számlázó
programhoz hozzáilleszthető

•

Több típusú számlázó programot is tud kezelni egy
adóalanyon belül

Funkcionalitások
Elsődleges cél: felhasználóbarát megoldás
• Grafikus statisztikai megjelenítés
• Jelentett számlák lekérdezése

2018. július 1.

23/2014-es NGM
rendelet módosítási
tervezete, az
adatszolgáltatás
műszaki specifikációja,
valamint a
fájlszerkezet,

• Automatikus érvénytelenítési lehetőség
• Személyre szabott felhasználói beállítások
Egyedi igény alapján
• Vevők adószámának ellenőrzése

Tesztfelület:

• Beszerzési számlák lekérdezése

https://onlineszamlatest.nav.gov.hu/
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HIPA – közvetített szolgáltatások
Szigorúbb feltételrendszer
Helyi iparűzési adót érintő ellenőrzések:

•

Megváltozott önkormányzati szemlélet a közvetített szolgáltatások és
alvállalkozói teljesítések során (adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék)

•

Önkormányzat álláspontját támogató számos Kúria ítélet

•

Érintett szektorokra irányuló ellenőrzések (ingatlan üzemeltetők, nyelviskolák,
utazási irodák, autókereskedők, fogászati tevékenységet végzők, stb.)
Kockázat csökkentés:
•

ha a Társaság számottevő összeggel csökkenti a HIPA és az innovációs járulék
alapját közvetített szolgáltatás, illetve alvállalkozói teljesítés költségével

•

számlák megfelelő formátumúak-e?

•

szerződések tartalmazzák-e a szükséges kitételt?

•

analitikák megadják-e a visszakereshetőséget?

•

új szolgáltatás, időbeliség, átalánydíj problematikája!

Megtakarítási lehetőség:
•

ha jelentős a HIPA terhére el nem számolt igénybe vett szolgáltatások értéke

•

megvizsgáljuk a lehetőségeket, kialakítjuk a szerződéses, számlázási
feltételeket, analitikát, NGM állásfoglalással erősíttetjük meg álláspontunkat

•

megtakarítás érhető el pl. különféle alvállalkozói szolgáltatások esetén
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HIPA – közvetített szolgáltatások
Kockázatok és lehetőségek
•

Költségátalány - Utólagos elszámolás
o

havi átalány, év végén elszámoló számla (24/2010. számviteli kérdés mért adatok –
nem mérhető szolgáltatások)

o

havi átalány számlák nem kerültek megbontásra (saját / közvetített, egyes közvetített
szolgáltatások)

o

korábban közvetítette a szolgáltatást, minthogy igénybe vette azt

•

Arányosítás nem fogadható el (az üzemeltetési költséget a közösen használt területekre a
Bérlők üzlethelyiségük területének a bevásárlóközpont teljes üzletterületéhez viszonyított
arányában viselik)

•

Azonos vetítési alap követelménye 3 esetben is megjelenik:
o

egy bejövő szolgáltatás több kimenő szolgáltatással párosítható össze

o

a továbbközvetítő részéről saját felhasználás merül fel (pl. bérbe nem adott
ingatlanrészek)

o

saját szolgáltatás nyújtása mellett több igénybe vett szolgáltatás közvetítésére is sor
kerül „csomagként” ugyancsak több igénybe vevő felé

•

Igénybevett szolgáltatás és bérleti szerződés módosítása (díj Ft/m2 alapon kerüljön
meghatározásra közösen használt területekre)

•

Alvállalkozói teljesítéssé alakítás - takarítás, karbantartás, hulladék szállítás, kártevő
mentesítés, kertészeti munkák, reklám, marketing
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