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Aktuális hírlevelünkben szeretnénk felhívni Ügyfeleink figyelmét arra, hogy korábban a
Rendkívüli HírAdóban bemutatott adótörvény-változásokon felül további
jogszabályváltozásokra került sor az elmúlt egy hónapban, valamint ítélet született a
WebMindLicences ügyben.

Minimálbér

megállapítható a havi átlagban kiküldetésben
töltött naptári napok figyelembevételével.

Január elsejével változott a minimálbér, valamint
a garantált bérminimum összege. A teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére
megállapított alapbér kötelező legkisebb összege
(minimálbér) 2016. január 1-jétől havibér
alkalmazása esetén 111 000 forintra, a hetibér 25
550 forintra, a napibér 5110 forintra, míg az
órabér 639 forintra emelkedik. A legalább
középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló garantált
bérminimuma 2016. január 1-jétől havibér
alkalmazása esetén 129 000 forintra, hetibérnél
29 690 forintra, napibérnél 5 940 forintra, míg
órabérnél 742 forintra módosult.

A belföldi árufuvarozásban és személyszállításban
gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott
magánszemély részére adható napidíj-átalány
háromezer forint, feltéve, hogy nem alkalmazzák az
500 forintos napidíjátalányt, vagy havi átalányt,
továbbá a kiküldetés többletköltségeire tekintettel a
munkáltató más juttatást nem ad.

Tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadóról
szóló törvény rendelkezései számos esetben a
minimálbér mindenkori összegére hivatkozással
állapítanak meg bizonyos juttatási határokat és
kedvezményeket, a fenti módosítás kihat többek
között a súlyosan fogyatékos magánszemélyek
által igénybe vehető személyi kedvezményre,
valamint az egyes meghatározott juttatások,
illetve a béren kívüli juttatások egyes elemeire
is.



maximum 150 négyzetméteres hasznos
alapterületű új lakások értékesítése,



legfeljebb 300 négyzetméteres hasznos
alapterületű új egylakásos lakóingatlanok (pl.
családi házak) értékesítése.

Napidíj

Az új szabályt azokra az ügyletekre kell először
alkalmazni, amelyeknél a teljesítés időpontja (így pl.
a lakóingatlan birtokba adása), illetve az előleg
fizetése 2016. január 1-jére vagy ezt követő
időpontra esik.

Az év végi jogszabály-módosítások során változtak
a napidíjra vonatkozó szabályok is. A belföldi
kiküldetések esetében a munkavállalót továbbra is
napidíj illeti meg, amennyiben távolléte a hat órát
meghaladja és a munkáltató élelmezését a
kiküldetés helyén nem biztosítja. Átalányként a
munkavállalót legalább napi ötszáz forint napidíj
illeti meg, azonban a rendszeresen kiküldetést
teljesítő munkavállalónak havi átalány is

5%-os áfa kulcs új lakás értékesítésére
2016-tól 27%-ról 5%-ra csökken az új lakások
értékesítésének áfája.
A kedvezményes adómérték az alábbi, az Áfa
törvény szerinti lakóingatlanokra vonatkozik:

A fentiek értelmében a lakás rendeltetésszerű
használatához nem szükséges helyiségek például
nem eshetnek az alacsonyabb kulcs alá.

Az új 5 százalékos adómérték a már megépült
lakóingatlanokra is vonatkozhat, amennyiben az
értékesítés teljesítési időpontja 2016-ra esik. Ennek
oka, hogy az Áfa-törvény rendelkezései szerint új
ingatlannak minősülnek azok a lakások és
házak, amelyek használatbavételi engedélye

még nem jogerős, illetve a használatbavétel és
az értékesítés között még nem telt el két év. Így
például amennyiben a használatba vétel 2015-ben
történt, de az értékesítés teljesítési időpontja 2016ban van, alkalmazható lehet az alacsonyabb
adómérték. Ezt minden esetben azonban
egyedileg szükséges vizsgálni.



Távolról nyújtott szolgáltatások egyszerűbb
bizonylatolása

A pályázati felhívás keretében olyan logisztikai
területen működő KKV-k és nagyvállalkozások
pályázhatnak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal bírnak, fejlesztésük
eredményeként a már meglévő üzleti
infrastrukturális kapacitásaikat továbbfejlesztik,
ezáltal növelik logisztikai szolgáltatásaik minőségét
és körét.

2016-tól a belföldön nem letelepedett adóalanyok
által magánszemélyeknek nyújtott
telekommunikációs-, rádiós és audiovizuális médiaés az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról
főszabályként nem kell számlát kiállítani. Ez alól
kivétel, ha azt az igénybe vevő kifejezetten kéri.
Ennek hiányában nyugta adása kötelező, az Áfatörvényben meghatározott adattartalommal. Ez
egyszerűsítést jelenthet az érintett adóalanyok
számára.
Közbeszerzési szabályok kedvező változása
Az elmúlt napokban kedvezően változtak az állami
támogatással megvalósuló projektekre vonatkozó
közbeszerzési szabályok, valamint megjelent két
olyan új pályázati felhívás, amely elérhető
nagyvállalatok számára is.
Ahogy arra már korábban felhívtuk figyelmüket, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 2015. november 1-jén
hatályba lépett változása következtében - néhány
speciális kivételtől eltekintve - közbeszerzés-köteles
lett minden olyan állami támogatási projekt, amely
legalább 25 millió Ft támogatásban részesült.
A Kbt. most megjelent friss módosítása enyhítette
az állami támogatást elnyert projektek
közbeszerzési kötelezettségét azzal, hogy az alábbi
támogatási jogcímek tekintetében felmentést adott:


egyedi kormánydöntésben megállapított
beruházási támogatás,



egyedi munkahely-teremtési támogatás,



képzési, továbbá tanműhely-létesítési és fejlesztési támogatás,



kutatás-fejlesztési és innovációs célú
támogatás,



nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló
beruházásainak támogatása,

bármely, 2015. november 1-jét megelőzően
igényelt uniós, illetve hazai költségvetési
forrásból származó támogatás.

„Logisztikai szolgáltató központok
fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP 1.2.515 kódszámú) felhívás

A pályázat keretében Budapesten és Pest
megyén kívül megvalósuló beruházások
nyerhetnek el támogatást logisztikai
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron
belüli alapinfrastruktúra bővítésre, korszerűsítésre
és ingatlan beruházásra, új eszköz és az ehhez
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzésére, valamint információs technológia
fejlesztésére.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. február
29-től 2018. február 28-ig van lehetőség, az
igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege 25-100 millió Ft lehet.
„Innovációs ökoszisztéma építése (startup és
spinoff)” című (GINOP-2.1.5-15 kódszámú)
felhívás
A pályázati kiírás célja új inkubátorok
létrehozásának ösztönzése révén az innovatív
startup vállalkozások KFI tevékenységének,
piacra lépésének és piaci jelenlétének
támogatása.
A pályázat keretében az inkubátor vállalkozás 300600 millió Ft vissza nem térítendő támogatást
igényelhet, amely összeg tartalmazza egyrészt az
inkubátor részére közvetlenül kifizethető működési
támogatást (Első Projekt Elem), másrészt a
startupok, mint végső kedvezményezettek részére
kifizetendő (továbbutalandó) támogatást (Második
Projekt Elem).
Az Első Projekt Elem keretében a továbbutalandó
támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs
tevékenység, valamint az inkubációhoz kapcsolódó
tevékenységek támogatható. A Második Projekt
Elem keretében prototípusfejlesztés, validáció,
marketing, technológiai és üzletfejlesztési
szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele,

nyilvánosság biztosításával kapcsolatos
tevékenység támogatható. A támogatási kérelmek
benyújtására 2016. április 25-től 2018. április 25ig van lehetőség, az Első Projekt Elem esetében az
első értékelési határnap 2016. május 30.
Ítélet a WebMindLicenses ügyben
Az Európai Bíróság („EB”) ítéletet hirdetett egy
magyar vonatkozású ügyben (C-419/14), amelyben
az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások
teljesítési helye volt a kérdése, illetve ezzel
kapcsolatban a joggal való visszaélés
megvalósítása.
Az ügyben a WebMindLicenses Kft. („WML”) egy
internetes oldal know‑how‑ját
licencszerződéssel bérbe adta egy portugál
cégnek. A továbbiakban az internetes oldal
szolgáltatásait ez a cég nyújtotta a magánszemély
felhasználók részére, így a kérdéses időszakban
hatályos áfa-szabályok értelmében ezen portugál
cég portugál áfát számított fel a szolgáltatásain,
amely jelentősen alacsonyabb volt a magyar,
általános áfa-kulcshoz képest.
A 2009-2011-es időszak adóellenőrzése során a
magyar adóhatóság többmilliárdos adóhiányt
állapított meg, amit azzal indokolt, hogy a
know‑how hasznosítása valójában nem a portugál
cég részéről és annak javára történt. A
szolgáltatásokat valójában a WML nyújtotta, így a
szolgáltatásokon magyar áfát kellett volna
felszámítani. Azon az állásponton volt továbbá,
hogy a WML joggal való visszaélést követett el a
licencbeadással, annak érdekében, hogy a
kedvezőbb, Madeirán érvényes adókulcsot
alkalmazhassa.

Az EB ítéletében arra jutott, hogy a
visszaélésszerű joggyakorlás megállapítása
érdekében a portugál cég fizikai jelenlétével
kapcsolatos objektív körülményeket kell
vizsgálni (üzlethelyiség, személyzet, berendezési
tárgyak). Ez alapján juthat arra a nemzeti bíróság,
hogy a WML know‑how‑ját használó internetes oldal
működtetését nem a portugál cég nyújtotta
Madeirán, hanem azt valójában a WML biztosította
Magyarországon, és így a szolgáltatáson magyar
áfát kellett volna felszámítani.
Az EB ítéletében a vizsgálathoz kapcsolódóan
kimondta, hogy olyan körülmények, minthogy


a WML vezető tisztségviselője és egyedüli
tagja a know‑how megalkotója, aki befolyást
vagy irányítást gyakorolt az említett know‑how
fejlesztésére és hasznosítására, a know‑how‑n
alapuló szolgáltatásnyújtásra,



a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges technikai
eszközök, személyi állomány, pénzügyi
tranzakciók kezelését alvállalkozók végezték,



a know-how licencbe adásának megismert okai

„önmagukban nem tűnnek döntő
jelentőségűeknek” a joggal való visszaélés
megállapításához.
Az EB útmutatást adott a vizsgálathoz a nemzeti
bíróságnak. Elektronikus úton nyújtott
szolgáltatások esetében alkalmazandó speciális
szempontokat eddig az EB nem fektette le.
Kérdés, hogy az iránymutatatás alapján a
nemzeti bíróság milyen eredményre fog jutni,
illetve a vizsgálat során összességében hogyan
fogja értékelni az eset összes tényállási elemét.
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