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HírAdó Extra
Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt hónap és a következő hetek jelentősebb
jogszabályváltozásai által generált feladatokat, potenciális problémaköröket. Bármelyik
témával kapcsolatban örömmel állunk rendelkezésre az Önök cégét érintő speciális kérdések
megvitatása céljából.

Látvány-csapatsportok támogatása
Mint ahogy Ügyfeleinket az adótörvényváltozások kapcsán küldött hírlevelünk
keretében tájékoztattuk, 2013. május 19-i hatállyal
változtak a látvány-csapatsport támogatás
társaságiadó-kedvezményének szabályai. Az
ismertetett jelentősebb változások mellett
rögzítésre került az is, hogy az 1%-os befizetési
kötelezettséget, melyet a sportpolitikáért felelős
miniszter által vezetett fizetési számlára - a
támogatás megfizetésével egyidejűleg - kell
megfizetni, nem a támogatáson felül, hanem a
támogatás összegéből kell teljesíteni.
A gyakorlati alkalmazás kapcsán nem volt
egyértelmű, hogy e módosítás célja a korábbi
bizonytalanság megszüntetése (azaz a rendelkezés
egyértelműsítése); vagy új, korábbiaktól eltérő
szabályozás hatályba léptetése volt.
Ezen kérdésre a választ az adóhatóság a 2013.
június 6-án közzétett tájékoztatójában adta meg,
kifejtve azon álláspontját, hogy „ezen
kötelezettséget a korábbiaktól eltérően nem a
támogatási összegen felül, hanem a támogatás
összegéből kell teljesíteni, melynek következtében
az 1%-os összeg az adókedvezménybe is
beleszámít.”
Az adóhatóság megfogalmazásából arra lehetett
következtetni, hogy a korábbi gyakorlat ettől eltérő
volt, azaz a támogatás összegén felül kellett
teljesíteni az 1 %-ot. A NAV honlapján 2013. július
15-én közzétett módosított tájékoztató azonban
már nem tartalmazza a „korábbiaktól eltérően”
szófordulatot, így arra a következtetésre juthatunk,
hogy az adóhatóság felülbírálta korábbi álláspontját.

Gyorsreagálási mechanizmus és a
fordított adózás kiterjesztése –
módosulnak a közösségi szabályok
az áfacsalások elleni hatékonyabb
küzdelem érdekében
Az áfacsalások elleni hatékonyabb küzdelem
érdekében az Európai Unió Tanácsa 2013. július
végével jóváhagyta az ún. gyorsreagálási
mechanizmus (Quick Reaction Mechanism – QRM)
bevezetését, valamint a fordított adózás fakultatív
és ideiglenes kiterjesztését. A július 22-én
elfogadott két irányelv ennek megfelelően módosítja
a közösségi szabályozást.

Gyorsreagálási mechanizmus
A gyorsreagálási mechanizmus lényege, hogy azok
a tagállamok, amelyek súlyos visszaéléseket
tapasztalnak valamely gazdasági ágazatban,
gyorsított eljárás keretében vezethessék be a
fordított adózást az érintett ágazatra vonatkozóan
az eddigi nehézkes és hosszadalmas derogációs
eljárás helyett. A módosítás szerint a tagállamok
kérelmét – abban az esetben, ha a tagállam minden
szükséges információt maradéktalanul a
rendelkezésére bocsátott – a Bizottság egy
hónapon belül köteles elfogadni vagy elutasítani. Az
új szabályozás szerint a tagállamnak egyidejűleg
derogációs eljárást is kell kezdeményeznie, de a
gyorsreagálási mechanizmus keretén belül érkező
pozitív értesítés időpontjától kezdődően már
bevezetheti a fordított adózást a kérelmezett
tranzakciókra ideiglenesen, kilenc hónapnál nem
hosszabb időszakra.

3

Fordított adózás kiterjesztése
A fenti eljárás bevezetése mellett bővül továbbá
azon termékek és szolgáltatások jegyzéke,
amelyekre választhatóan, legalább kétéves
időszakra bevezethető a fordított adózás. Ilyen
ügyletek a mobiltelefonok, integrált áramkörű
eszközök, videojáték-konzolok, tábla PC-k,
laptopok, gabonafélék és ipari növények – ideértve
az olajos magvakat és a cukorrépát –, nyers és félig
feldolgozott fémek értékesítése, a gáz és villamos
energia viszonteladó részére történő értékesítése,
valamint a távközlési szolgáltatások.
A fordított adózás lehetőségével azonban a
tagállamok csak akkor élhetnek, ha a csalások
elleni szokásos intézkedések nem bizonyulnak
hatékonynak. A fordított adózás kiterjesztésének
lehetőségével, illetve a gyorsított eljárás
bevezetésével ugyanis az Unió hosszú távú célja
nem a fordított adózás fokozatos általánossá tétele,
a fenti irányelvek csak átmeneti megoldásul
szolgálnak arra az időszakra, amíg a Bizottság nem
dolgoz ki hosszabb távú, olyan megoldásokat,
amelyek önmagukban ellenállóbbá teszik az áfa
rendszerét. Ennek megfelelően a fenti megoldások
csak indokolt esetben és korlátozott ideig – 2018
végéig – használhatóak a visszaélések
visszaszorítása érdekében.
E módosítások nyomán várhatóan bővülni fog azon
ügyletek köre, amelyek Magyarországon a fordított
adózás alá esnek.
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A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy
bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében.
A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb
szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket
arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő
lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.
A jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek és társaságaink aktuális helyzetét tükrözik, de nem
szolgálnak a Deloitte Magyarország cégei által tett jognyilatkozatként és társaságaink nem vállalnak felelősséget sem a jelen
dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel
kapcsolatban. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való
alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben
felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges
veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt
információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és
alkalmazandó.
A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó-, vezetési, pénzügyi tanácsadási és jogi szolgáltatásokat
(ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Szarvas, Falcsik és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási
szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte
világszínvonalú szakértelemével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti
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