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Jelen, havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünkben tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket
az elmúlt időszak jelentősebb adózást érintő történéseiről, jogszabályváltozásairól, a
számviteli szabályok legutóbbi módosulásáról.
Reklámadó – közzétevők éves törlése a
NAV nyilvántartásából
A reklámközzétevő adóalanyokról 2015. január 1jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartást
vezet. Azok, akik a megrendelés időpontjában
szerepelnek ebben a nyilvánosan elérhető
nyilvántartásban, mentesülnek a reklámadóról szóló
2014. évi XXII. törvény szerinti, a megrendelő felé
teljesítendő nyilatkozattételi kötelezettség alól és
emiatt a megrendelő is mentesül az őt terhelő
adókötelezettségtől.
A NAV honlapján elérhető nyilvántartás havonta, a
hónap első napján frissül. A közzétevőt –
illetőségétől függetlenül – kérelmére az állami
adóhatóság akkor veszi nyilvántartásba, ha



adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőlegfizetési kötelezettségét határidőben teljesítette,
vagy
nyilatkozik az állami adóhatóságnak arról, hogy
az adóévben adófizetési kötelezettség nem
terheli (nemleges adófizetési nyilatkozat).
Ebben az esetben a NAV a nyilvántartásba
vételt megelőzően ellenőrzéssel vizsgálhatja a
nyilatkozat megalapozottságát.

Fontos figyelemmel lenni arra, hogy többek
között nemleges adófizetési nyilatkozat tétele
esetén a NAV törli az adóalanyt a
nyilvántartásból az adóév végével. Ennek
hatása, hogy a törlést követően a
nyilvántartásban nem szereplő közzétevőket az
általános szabályok szerinti nyilatkozattételikötelezettség terheli a reklámközzététel
kapcsán.
A törlést követően a közzétevők, amennyiben a
jogszabályi előírásoknak megfelelnek és 2016-ban
is kérik nyilvántartásba vételüket, erre irányuló
kérelmüket az illetékes adó- és vámigazgatóságnál
terjeszthetik elő kötetlen formában, papír alapon. Az
eljárás illetékmentes.

Uber sofőrök adózása
Január végén a NAV az Uber sofőrök adózásáról
szóló tájékoztatót tett közzé, amiben a „platform
alkalmazásával összefüggő szolgáltatást nyújtó,
másik tagállamban letelepedett céggel szállítási
szolgáltatóként szerződéses kapcsolatban álló
belföldi személyek” adókötelezettségeit foglalja
össze.
A magyar és a közösségi adószám kiváltása, a
számlaadás és az áfaalanyi mentesség mellett az
adóhatósági tájékoztató kitér az Uber sofőrök
jövedelemadózási lehetőségeire és
járulékkötelezettségeire is.
Fontos, hogy annak érdekében, hogy az Uber
fuvarköltsége elszámolható legyen, megfelelő
bizonylat kiállítását a sofőrtől kell kérni – ilyen
szempontból nincs különbség a hatósági
engedélyes és a közösségi taxi között.

Megjelentek a GINOP és VEKOP éves
fejlesztési keretei, valamint új
mezőgazdasági tárgyú pályázatok is
meghirdetésre kerültek
Megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program, illetve a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program 2016. évre szóló
éves fejlesztési kerete (GINOP, VEKOP). A
dokumentumokból a 2016. évre tervezett hazai,
illetve az Európai Unió által társfinanszírozott
forrású pályázatok tervezett jellegéről, valamint
ütemezéséről tájékozódhatnak a társaságok.
Fontos kiemelni, hogy vállalatok számára a
különböző kutatás-fejlesztési és innovációs források
mellett, kapacitásbővítő, energetikai és turisztikai
projekteket támogató pályázati kiírások is
elérhetőek lesznek a 2016-os év folyamán.

2015 decembere óta folyamatosan új források
nyílnak meg a mezőgazdasági, illetve
élelmiszeripari tevékenységet folyatók számára. A
Vidékfejlesztési Programból (VP) elsősorban azok a
személyek és szervezetek pályázhatnak, amelyek
árbevételének legalább 50%-a ún. mezőgazdasági
tevékenységből származik. A támogatott
tevékenységek között szerepel az állattartó telepek
korszerűsítése, az élelmiszer- és italgyártáshoz
kapcsolódó technológiafejlesztés, a környezeti
erőforrás-hatékonyságának (pl.
energiahatékonyság) növelése és a megújuló
energiaforrások felhasználása is. A VP
Magyarország egész területén elérhető.

A Bizottság egy különálló, új irányelv-tervezet
keretén belül foglalkozik az agresszív
adótervezésnek tekinthető adózói magatartások
megakadályozásával, szankcionálásával. A tervezet
érinti többek között

Azon élelmiszeripari vállalkozások, amelyek
árbevételének kevesebb, mint 50%-a származik
mezőgazdasági tevékenységből – meghatározott
feltételek mellett – a Nemzetgazdasági Minisztérium
által kezelt hazai, illetve a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretein belül EU-s
forrásokból részesülhetnek támogatásban.

Ugyancsak foglalkozik a Bizottság egy általános, az
adóelkerülés megakadályozását célzó, alapelvi
jellegű szabály megalkotásával, valamint egyéb, az
OECD BEPS projektjén kívül eső felvetésekkel
(például az ún. „exit tax” kérdéskör).

Európai Unió: átfogó javaslatok az
adóelkerülés visszaszorítása érdekében
Az Európai Bizottság január végén közzétett egy
több intézkedésből álló javaslatcsomagot az
adóelkerülés visszaszorítására tett lépések
harmonizálása és hatékonyabbá tétele érdekében.
A Bizottság javaslatai jelentős részben
támaszkodnak az OECD hasonló célból indított,
„BEPS projekt” néven ismertté vált
kezdeményezésére, illetve az ennek keretében
megfogalmazott egyes jelentésekre.
Adózási adatok megosztása a tagállamok között
A csomag részét képezi a tagállamok közötti
információcsere rendszerének fejlesztése (ún.
„country-by-country reporting”).
Az információcsere keretében már a 2016-ban
kezdődő üzleti évek vonatkozásában sor kerülne a
több államban működő cégcsoportok bizonyos,
adózási szempontból releváns adatainak
megosztására a tagállami hatóságok között.
A javaslat alapján elképzelhető az is, hogy ezen
adatok egy része a nyilvánosság számára is
hozzáférhetővé válik.
Irányelv az adóelkerülés megakadályozása
érdekében






a kamatkifizetések adózási szempontból
történő figyelembevételének korlátozását,
az ún. hibrid eszközök használatát (ezek
olyan ügyletek, amelyek célja adóelőny
elérése azáltal, hogy ugyanazt a
tranzakciót, jogviszonyt az érintett
tagállamok eltérő módon minősítik), illetve
az ún. ellenőrzött külföldi társaságokra
(„CFC”) vonatkozó szabályozást.

Következő lépések
Az uniós jogalkotás sajátosságaiból fakadóan az
irányelvek elfogadásához minden tagállam
egyetértése szükséges.
A tagállamok részéről erős elköteleződés
tapasztalható a country-by-country jelentéstétellel
kapcsolatban, ezért arra lehet számítani, hogy ez a
javaslat már a közeljövőben ténylegesen
alkalmazandó jogszabállyá válhat.
Az adóelkerülés elleni fellépésre vonatkozó új
irányelvtervezet jövője ugyanakkor egyelőre
bizonytalan. A kérdéskör mindenesetre számos
kormányzat és nemzetközi szervezet figyelmének
középpontjában van, ezért könnyen előfordulhat,
hogy ezen a téren is belátható időn belül születhet
uniós jogszabály.
A fentiek mellett a Bizottság javaslatokat
fogalmazott meg a tagállamok számára az
adóegyezmények kialakításával kapcsolatban,
illetve közös fellépést sürget a tagállamok részéről
a nem EU tagállamokkal kapcsolatos bizonyos,
adózást érintő kérdések tekintetében.
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