Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában
International Tax Review European Tax Awards
2012, 2013, 2014, 2015

HírAdó
Extra

2016. június 1.

HírAdó Extra

Jelen, havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünkben tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket
az elmúlt időszak jelentősebb adózást érintő történéseiről, jogszabályváltozásairól, a
számviteli szabályok legutóbbi módosulásáról.

Tavaszi adóváltozások
Amint arra Ügyfeleink figyelmét már felhívtuk, 2016.
május 3-án benyújtották az Országgyűlés elé az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatot, amelynek legfontosabb
rendelkezéseit itt tudja újra áttekinteni. A
törvényjavaslat és az időközben benyújtott
módosító javaslatok a jövő évi adóváltozások
mellett számos, már az idei évben is
alkalmazandó rendelkezést tartalmaznak, melyek
elfogadására várhatóan 2016. június közepén kerül
sor. A véglegesnek tekinthető adóváltozásokról,
elfogadásukat követően ismét részletesen
tájékoztatni fogjuk Ügyfeleinket.
Betéti / hitelkártyás fizetésekhez nyújtott
kártyakezelési szolgáltatások áfakezelése
Az Európai Unió Bírósága (“Bíróság”) napokban
megjelent, C-607/14. számú ügyben hozott ítélete
vizsgálta a betéti vagy hitelkártyás fizetésekhez
nyújtott kártyakezelési szolgáltatások
áfakezelését. Tekintettel arra, hogy az uniós jog
értelmében adómentesek a folyószámlákra,
fizetésekre, átutalásokra, követelésekre vonatkozó
szolgáltatások, a Bíróság elé terjesztett alapügyben
– melyben mozijegyek interneten és telefonon
történő értékesítéséhez kapcsolódó fizetésekkel
kapcsolatos egyes feladatokat végezte egy
Társaság, amely ezen szolgáltatásáért kezelési
költséget számított fel a mozijegyet vásárlók felé –
szükséges volt annak megállapítása, hogy ezen
konkrét szolgáltatások az áfa rendszerében
átutalásra vonatkozó adómentes
szolgáltatásnak minősülnek-e. A gyakorlatban az
érintett Társaság szolgáltatása egyrészt a mozi
részére ügynökként (tehát a mozi nevében és
javára) nyújtott jegyértékesítésből, valamint az
ügyfelek részére való kártyakezelési szolgáltatások
nyújtásából tevődött össze, amelyben az átutalás

kapcsán a kereskedő és az elfogadó bankja közötti
információcsere biztosítása volt a lényegi
tartalom.
A Bíróság kimondta, hogy az átutalás olyan ügylet,
amely adott pénzösszegnek az egyik bankszámláról
a másikra történő áthelyezésére irányuló megbízás
teljesítéséből áll és változást idéz elő a felek jogi és
pénzügyi helyzetben. A Bíróság ítéletében
hangsúlyozza, hogy a nyújtott szolgáltatások
átfogó értékelése szükséges az adómentesség
megállapításához, így pusztán az a tény, hogy a
Társaság szolgáltatása nélkülözhetetlen
valamely adómentes ügylet teljesítéséhez, nem
eredményezi automatikusan a szolgáltatás
adómentességét. A Bíróság kiemelte, hogy a
Társaság által végzett szolgáltatás lényegében
technikai és adminisztratív szolgáltatásnak minősül,
így a Társaság nem jellemző és nem lényegi
jelleggel vesz részt az érintett pénzeszközök feletti
tulajdonjog átruházását megtestesítő, adómentes
szolgáltatásként kezelendő fizetésekre és
átutalásokra vonatkozó jogi és pénzügyi
változásokban. A fentiek értelmében tehát a
Társaság szolgáltatása az általános szabályok
szerinti adóköteles ügyletnek minősül.
Bírságolási útmutató
Felhívnánk ügyfeleink figyelmét, hogy az egyes
adókötelezettségek nem teljesítése okán
alkalmazandó szankciók körének utóbbi időben
történt jelentős bővülésére figyelemmel a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal („NAV”) aktualizálta a
bírságolási gyakorlatáról szóló 3004/2016.
útmutatóját (Útmutató).
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(„Art.”) változásait követve az Útmutató is külön
kitér a megbízható és a kockázatos adózók
bírságolására, illetve a cégbejegyzésre nem
kötelezett adózókat érintő kedvezőbb
szankcionálási eljárásra. A jogszabályváltozásra
reagálva bekerültek a fokozott adóhatósági

felügyelet által keletkezett kötelezettség
megszegése esetén alkalmazandó bírságolási
szempontok is az Útmutatóba, valamint a számlázó
programok előállításával és /vagy forgalmazásával
kapcsolatos többletkövetelmények. Az Art. mellett
már az Útmutató is lefedi az EKAER bejelentési
kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő
teljesítése esetében kiszabható bírságot,
valamint a több munkáltató által létesített
munkaviszony esetén az adókötelezettségek
teljesítésre kötelezett munkavállaló kijelölésének
elmulasztásával, a készpénzfizetés korlátozásával,
valamint a pénztárgép és taxaméter
forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével
kapcsolatos mulasztási bírságok kiszabásának
szempontjait.
A szankciók körének bővülése és az adóhatósági
ellenőrzések számának és hatékonyságának
növekedése egyre inkább indokolttá teszi a
társaságok belső üzleti ellenőrzési eljárásainak
áttekintését, ennek hiányában pedig a belső
ellenőrzési folyamatok mihamarabbi
kialakítását.
Módosultak az uniós támogatások
felhasználásának szabályai
Módosult a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet. A pályázók
számára legfontosabb változásokat az alábbiakban
foglaljuk össze:
A hamarosan megjelenő visszatérítendő és vissza
nem térítendő támogatásokat együtt kínáló
pályázatok miatt bevezetésre került a pénzügyi
eszközzel kombinált vissza nem térítendő
támogatás fogalma és több új szabály is:
I.

II.

A visszatérítendő és vissza nem térítendő
formájú támogatásokra vonatkozó
egységes támogatási kérelmet a monitoring
és információs rendszeren keresztül kell
elkészíteni és benyújtani.
Ha bármelyik támogatási forma
vonatkozásában a támogatási kérelem a
jogosultsági feltételeknek nem felel meg, a
támogatási kérelem elutasításra kerül.

III.

Támogatási szerződés kizárólag azzal a
támogatást igénylővel köthető, akinek
visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatást is odaítéltek.

A támogatásból beszerzett áruk és szolgáltatások
piaci árának biztosítása érdekében a
Miniszterelnökség létrehozott egy e-beszerzési
felületet, amelynek segítségével a
kedvezményezettek a nem közbeszerzés köteles
beszerzési terveiket közzétehetik, amelyekre így
bárki ajánlatot tehet. Az eszköz alkalmazását az
irányító hatóság a felhívásban írhatja elő.
A vállalkozások támogatási kérelmeinek
értékelésekor ezután figyelembe fogják venni a
vállalkozások által a korábbi projektjeik során
elkövetett, pénzügyi érdeksérelemmel járó
szabálytalanságokat is.
A támogatott projektek fenntartási kötelezettségére
vonatkozó több szabály is módosult, melyek közül a
legfontosabb változás az, hogy ezentúl a fenntartási
időszak kezdete a pénzügyi befejezés helyett a
megvalósítás befejezésének időpontja lesz.
Megváltozik a projektértékelési rendszer
Új projektértékelési rendszer kerül kialakításra a
2014-2020-as programozási időszakra
vonatkozóan. Az ismert tervek szerint a KKV-k
számára is nyitva álló felhívások esetén a
támogatási kérelmek tartalmi értékelése nyilvános
szakértői névsorban szereplő értékelők
munkájával fog megvalósulni. Az értékelők
kormánytisztviselői, közalkalmazotti vagy állami
gazdasági társaságnál munkajogi jogviszonnyal
rendelkező természetes személyek lesznek. A
szakértői névsort a Miniszterelnökség fogja vezetni
és az egyedi értékelések vonatkozásában az
értékelőket és a hozzájuk sorolt projekteket is ők
fogják kiválasztani. A jelenleg ismert tervek
szerint az értékelőknek a pályázati kiírásban
meghatározott szakértői tématerületek
vonatkozásában legalább három éves szakmai
gyakorlattal kell rendelkezniük.

Lépjen velünk kapcsolatba!
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Kövesdy Attila

Gerendási Péter

Dr. Kóka Gábor

Vezető partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6728
E-mail: akovesdy@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6340
E-mail: pgerendasi@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6972
E-mail: gkoka@deloitteCE.com

Dr. Márkus Csaba

Veszprémi István

Dr. Winkler László

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6793
E-mail: csmarkus@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6907
E-mail: iveszpremi@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6683
E-mail: lwinkler@deloitteCE.com

Dr. Falcsik István

Gémesi Péter

Dr. Gyuricsku Eszter

Szenior menedzser
Deloitte Zrt.
Vám, jövedéki és termékdíjjal
kapcsolatos szolgáltatások
Tel: +36-1-428-6696
E-mail: ifalcsik@deloitteCE.com

Igazgató
Deloitte Zrt.
Transzferárak
Tel: +36-1-428-6722
E-mail: pgemesi@deloitteCE.com

Igazgató
Deloitte Zrt.
Munkavállalói juttatások adótervezése
Tel: +36-1-428-6756
Email: egyuricsku@deloitteCE.com

Horváthné Szabó Beáta

Póczak Ferenc

Sándor Zsolt

Igazgató
Deloitte Zrt.
Munkavállalói juttatások adótervezése
Tel: +36-1-428- 6707
Email: bhorvathne@deloitteCE.com

Igazgató
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6755
E-mail: lpoczak@deloitteCE.com

Igazgató
Deloitte CRS Kft.
Üzleti folyamatok kiszervezése
Tel: +36-1-428-6692
E-mail: zsandor@deloitteCE.com

Dr. Erdős Gábor

Dr. Szarvas Júlia

Dr. Göndöcz Péter

Ügyvéd
Partner Associate
Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai
Ügyvédi Iroda
Tel: +36-1-428-6813
E-mail: gerdos@deloitteCE.com

Ügyvéd
Partner Associate
Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai
Ügyvédi Iroda
Tel: +36-1-428-6465
E-mail: jszarvas@deloitteCE.com

Ügyvéd
Partner Associate
Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai
Ügyvédi Iroda
Tel: +36-1-428-6974
E-mail: pgondocz@deloitteCE.com

Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában
International Tax Review European Tax Awards
2012, 2013, 2014, 2015

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”)
társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi
személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes
bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.
Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
(Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe
Holdings Limited tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi valamint kockázati
tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 500 hazai és külföldi szakértője
segítségével. (Ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási
szolgáltatásokat.)
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 döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink
véleményét.
Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország
sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az
előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét,
továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a
szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága
vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot 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 közvetlen, közvetett,
járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály
szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.
© 2016 Deloitte Magyarország

