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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.

Megváltozott a schengeni
tartózkodás számításának módja
2013. október 18-án lépett hatályba az Európai
Parlament 610/2013/EU rendelete, melynek
értelmében megváltozott a rövid távú schengeni
tartózkodás számításának módja. Az érvényes
határátlépésre feljogosító úti okmánnyal rendelkező
harmadik országbeli állampolgár (amennyiben nem
vízumkötelezett, illetve nem rendelkezik
tartózkodási engedéllyel), bármely 180 napos
időszakban 90 napot tartózkodhat jogszerűen a
tagállamok területén, figyelembe véve a beutazást
megelőző 180 napos időszak minden egyes
tartózkodási napját.
Korábban a maximálisan eltölthető 3 hónapot a
schengeni régióba történő első belépést követő 6
hónapos periódusban számolták, majd 6 hónap
után a térségbe történő ismételt belépést követően
újra indult a 3 hónapos szabály. Ez számos
félreértelmezésre adott okot a határátkelőhelyeken,
főként a régióba rendszeresen beutazó külföldiek
esetében, így szükségessé vált a rendelet
módosítása.

Anya-Leányvállalat Irányelvet érintő módosító
javaslatával.
A kettős adóztatás elkerülése érdekében
megalkotott Anya-Leányvállalat Irányelv elsődleges
célja az volt, hogy az adott cégcsoportba tartozó, de
különböző tagállamokban működő társaságok
bizonyos feltételek fennállása esetén ne fizessenek
ugyanazon jövedelmük után kétszeresen is adót.
Figyelemmel arra, hogy az Anya-Leányvállalat
Irányelvben, valamint az egyes tagállamok belső
szabályaiban rejlő lehetőségek kihasználása kettős
nem-adózást is eredményezhetett, így az Európai
Bizottság az Irányelv módosítását tűzte ki célul.
Az Európai Bizottság módosító javaslata
értelmében egyrészt a tagállamoknak közös
szabályok megalkotásával kellene visszaszorítania
az adókijátszást, melyek által kiszűrhetőek
lennének a pusztán adóelőny elérését célzó
megállapodások.

Kettős adóelkerülés visszaszorítása
az Anya-Leányvállalat Irányelv
módosításával

Emellett az Európai Bizottság célul tűzte ki olyan
szabályozás bevezetését is, amely bizonyos
adótervezési megoldások tekintetében kizárná az
Irányelv nyújtotta kedvezmények igénybevételét.
Példaként került felhívásra azon kettős nem
adózást eredményező megállapodás, amelynek
jellemzője, hogy az anyavállalat szintjén a
befektetés tőkének minősül és mentesítik a
leányvállalattól kapott osztalékot, míg a
leányvállalat országának szabályai értelmében
ugyanez kifizetés kamatnak minősül és költségként
elszámolható. A Bizottsági javaslat ilyen esetekben
a kettős adóelkerülést úgy küszöbölné ki, hogy
amennyiben a leányvállalat levonásba helyezi az
ilyen kölcsönből eredő kifizetést, akkor az így kapott
jövedelem az anyavállalat szintjén adókötelessé
válna.

Az Európai Unión belüli csoportszintű társasági adó
elkerülésnek kíván gátat szabni az Európai
Bizottság a 2013. november 25-én bejelentett

A Bizottság javaslata szerint a tagállamoknak 2014.
december 31-ig kellene átültetniük a belső jogukba
az új EU szabályokat.

A 610/2013/EU rendelet szerint a beutazás és
tervezett tartózkodás ideje nem haladhatja meg a
90 napot bármely beutazást megelőző 180 napos
időszakban. A szabály csak az EGT országokra és
Svájcra érvényes, azonban Bulgáriára,
Horvátországra, Írországra, Romániára, Ciprusra és
Nagy-Britanniára nem vonatkozik, mivel ezek az
országok még nem részesei a Schengeni
Egyezménynek.
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Törvényjavaslat a bizalmi
vagyonkezelőkről és tevékenységük
szabályairól

a bejelentett jogviszonyok lényeges adatai
nyilvántartásának, az üzletszerűen eljáró bizalmi
vagyonkezelő tevékenységének és jogutód nélküli
megszűnése esetén alkalmazandó eljárásnak a
szabályait tartalmazza.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-i
hatállyal vezeti be a bizalmi vagyonkezelés
jogintézményét a magyar jogba. A Ptk. bár
megállapítja a bizalmi vagyonkezelés alapvető
szabályait, azonban más jogszabályokra bízza a
jogintézmény részletes kimunkálását.

A törvényjavaslat számos törvényt is módosít a
bizalmi vagyonkezeléssel összefüggésben, mellyel
biztosítani kívánja, hogy a vagyonkezelésbe adott
vagyon összetételében bekövetkező változások és
a vagyon kezelése során keletkezett hozam
nyomon követhető legyen, a bizalmi vagyonkezelés
jogintézményének alkalmazása ne járjon terhesebb
adókötelezettséggel ahhoz képest, mintha a
vagyonrendelő közvetlenül a kedvezményezettnek
juttatna vagyontárgyat, valamint, hogy a
jogintézményt ne lehessen az adófizetési
kötelezettség elkerülésére használni.

Ennek eleget téve a 2013. november 29-én
benyújtott törvényjavaslat az üzletszerűen eljáró
bizalmi vagyonkezelők tevékenysége
engedélyezésének, nyilvántartásának, a nem
üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelők
tevékenysége bejelentésének,
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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 Deloitte Legal Szarvas, Erdős 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 kihívásoknak. A Deloitte mintegy 200 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.
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társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche
Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja:
www.deloitte.hu/magunkrol.
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