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

A Munka Törvénykönyvének külföldi
kiküldötteket fogadó magyar társaságokat
érintő változásai
A közelmúltban a magyar Parlament számos adótörvényt érintő módosítás
mellett új rendelkezésekkel egészítette ki a Munka Törvénykönyvét
is. Az Mt-t érintő új szabályok közül az Mt 297.§-ában foglalt új
rendelkezések jelentős többletterhet rónak a külföldi kiküldöttet
fogadó magyar társaságokra. A 2016. június 18-ától hatályos
szabályok szerint amennyiben két társaság között létrejött szolgáltatási
szerződés alapján a magyar társaságnál külföldi munkáltató
munkavállalója végez munkát, és a magyar társaság tudott, vagy kellő
gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy a külföldi munkáltató a
munkabér és járulékfizetési kötelezettségeinek nem tett eleget a
szolgáltatási szerződés keretében nála munkát végző munkavállalók
tekintetében, úgy ezen kötelezettségek teljesítéséért a magyar fogadó
társaság a külföldi munkáltatóval egyetemlegesen felelős.
A fentiek ellenőrizhetőségének biztosítására a módosítás jelentős
nyilvántartási kötelezettséget is ró az érintett magyar társaságra,
valamint a külföldi munkáltatóra egyaránt.
Mindamellett, hogy a fenti szabályok értelmezése és gyakorlati
alkalmazhatósága számos kérdést vet fel, a szabályok be nem tartása
miatt alkalmazható szankciók köre sem tisztázott. Ugyanakkor
egyértelmű az a jogalkotói szándék, hogy a magyar hatóságokat kellő
jogosítványokkal és információval lássák el a Magyarországon
foglalkoztatott külföldi munkavállalók tekintetében, és a foglalkoztató
magyar társaságokra is kiterjesszék a nyilvántartási és fizetési
felelősséget.
A Deloitte szakértői folyamatosan figyelemmel kísérik a jogalkotási
folyamatot, hogy a nyitott kérdésekre megnyugtató választ találjanak.
Emellett a hatóságokkal is egyeztetve igyekszünk ügyfeleinket
folyamatosan tájékoztatni a témában.
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HírAdó Extra

Tax and Legal 4Me
A Deloitte Magyarország első adózási és jogi témákkal foglalkozó
mobilalkalmazása iOS és Android készülékekhez.
Letöltés és telepítés: AppStore | Google Play
Töltse le az alkalmazást, és élvezze annak minden előnyét:

Testre szabható: válassza ki az Ön számára releváns témákat

Időszerű, azonnali, gyors, friss

Interaktív: vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel, mentse el
eseményeinket naptárjában vagy ossza meg a híreket
kollégáival e-mailben
Bővebb információt az alkalmazásról ide kattintva
honlapunkon talál.
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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 400 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.
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