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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.
Új áfaszabályok időszaki elszámolású
ügyletekre vonatkozóan
Már most érdemes felkészülni arra, hogy az Áfa
törvény 2015. július 1-jétől hatályos módosítása
értelmében, új szabály fog vonatkozni a könyvviteli,
könyvvizsgálati és adó-tanácsadási szolgáltatások
teljesítési időpontjának meghatározására.
Ennek megfelelően, ha a felek időszakonkénti
elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg,
vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét
meghatározott időszakra állapítják meg, az új
szabály értelmében a teljesítési időpont az
elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó
napja lesz. Kivételt jelent, ha az időszak utolsó
napját megelőzi a fizetés esedékessége és a
számla kiállítása (mely esetben a számlakiállítás
napja lesz a teljesítés), vagy ha az esedékesség az
elszámolási vagy fizetési időszak utolsó napját
követő időpontra esik, mely esetben a teljesítési
időpont az esedékesség időpontja, de legfeljebb az
érintett időszak utolsó napját követő
harmincadik nap.
Az új teljesítési időpont szabály alkalmazása
egyértelmű lehet a tisztán könyvviteli,
könyvvizsgálati és adó-tanácsadási szolgáltatások
igénybevétele vagy nyújtása tekintetében.
Mindazonáltal, javasolt a komplex jellegű – így
jellemzően cégcsoporton belül, központilag, a
cégcsoport többi tagjának nyújtott, részben
könyvviteli, könyvvizsgálati vagy adó-tanácsadási
tevékenységelemeket is tartalmazó
– ügyletek felülvizsgálata.
A vizsgálat során az lehet a fő kérdés, hogy egy
adott komplex funkció (pl. ügyviteli, háttértámogatási, adminisztratív szolgáltatás) jellegadó
tartalma szerint könyvviteli, könyvvizsgálati vagy
adó-tanácsadási szolgáltatást valósít-e meg.

Ugyanis amennyiben az adott szolgáltatásnak ezek
a központi, jellegadó elemei, szükséges lehet az új
szabály alkalmazása a teljes szolgáltatásra.
Megfontolandó az is, hogy ilyen ügyletek
vonatkozásában esetlegesen érdemes lehet az
egyes szolgáltatáselemeket elkülöníteni, és külön
szolgáltatásnyújtásként számlázni. Az adott
felülvizsgálatban állunk ügyfeleink
szíves rendelkezésére.

Harmadik országbeli munkavállalókat
érintő korlátozás
Egy jogszabálytervezet értelmében változni fog a
kiadható munkavállalási engedélyek számításának
módja a Magyarországon egyidejűleg
foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok
vonatkozásában. A 2015-ös évi munkavállalási
kvóta pontos számát a nemzetgazdasági miniszter
teszi közzé 2015. július 1-jéig, majd azt követően
pedig minden év február 1-jéig. A kvóta az előző évi
bejelentett munkaerőigények havi átlaga alapján
kerül meghatározásra. A rendelet a bevándorolt,
letelepedett, menekült státusszal rendelkező külföldi
állampolgárokat nem érinti.
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