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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.

A nemzetközi közúti fuvarozási
engedélyek ellenőrzése
Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy 2014.
május 4-ével változtak a közúti fuvarozást érintő
egyes kormányrendeletek. A változás lényege,
hogy a díj ellenében végzett nemzetközi közúti
árutovábbítás és a saját számlás nemzetközi
áruszállítás esetében különböző kötelezettségek
kerültek előírásra a magyarországi feladók és
címzettek, valamint a közösségen kívüli fuvarozók
számára. A kötelezettségek elmulasztása vagy
szabálytalan teljesítése esetén a feladót, a
címzettet és/vagy a fuvarozót 150 ezer forinttól
300 ezer forintig terjedő bírság megfizetésére
kötelezhetik a hatóságok.
A pontos kötelezettségek tartalmáról a
későbbiekben részletesebben fogjuk
tájékoztatni Ügyfeleinket.

Előrehozott, egyoldalú vámkedvezmények
biztosítása egyes ukrán termékekre
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2014. április 23-tól
vámkedvezményt biztosító rendelet lépett hatályba
egyes Ukrajnából származó termékek importja
vonatkozásában. A rendelet lehetőséget biztosít a
magyar importőrök számára, hogy kedvezményes,
akár 0 %-os vámtétellel hozzák be az adott
terméket a Közösség területére.
A vámkedvezmények alkalmazása szigorú
feltételekhez kötött. A rendelet előreláthatólag rövid
ideig, az EU-Ukrán társulási megállapodás hatályba
lépéséig, de legkésőbb 2014. november 1-jéig
lesz alkalmazandó.

Változások a jövedéki termékek
vámtarifális besorolásában
Szükséges rámutatnunk arra, hogy a jövedéki
törvény 2014. július 1-jén hatályba lépő
változásainak megfelelően a jövedéki
szabályozásban a termékbesorolásra jelenleg
használt, rögzített időállapotú vámtarifaszámokat a
jövőben felváltja az Unión belül egységesen
alkalmazott KN azonosító szám alkalmazása.

A termékek átsorolását és az ezzel kapcsolatosan
szükséges engedélymódosítást legkésőbb
2014. május 31-ig az illetékes NAV vámszervnél
minden érintett gazdálkodóknak kezdeményeznie
kell.
A módosító rendelkezések hatályba lépését
követően tehát a jövedéki alanyoknak az
engedélyezési eljárásokban, a jövedéki okmány,
bizonylat és számla kiállítás, a nyilvántartásvezetés, valamint a kötelező érvényű vámtarifabesorolás kérelmezési eljárások során, a mindenkor
hatályos Kombinált Nómenklatúra szerint
megállapított áruazonosító számokat (KN-kód)
kell majd alkalmazniuk.

Anya-leányvállalat irányelv módosítása
Ügyfeleink szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az
Európai Parlament elfogadta az Európai Bizottság
decemberi hírlevelünkben ismertetett javaslataira
épülő módosításokat az Anya-leányvállalat irányelv
tekintetében. Az Európai Parlament néhány
kiegészítést javasolt a Bizottság
szövegtervezetéhez, amely kiegészítések
alapvetően további szigorításként értelmezhetőek.
Az új rendelkezések egyrészt általánosságban
korlátoznák az irányelv rendeltetésellenes
alkalmazását, kizárva az irányelv kedvezményeinek
igénybevételét mesterséges, színlelt, kifejezetten
adózási előnyök érdekében létrehozott
ügyletek tekintetében.
A módosítás továbbá kifejezett rendelkezéseket
tartalmaz az úgynevezett „hibrid” (kölcsön) ügyletek
vonatkozásában. Ezen rendelkezések célja azon
sajátos határon átnyúló ügyletek korlátozása,
amelyek vonatkozásában az egyik érintett
tagállamban az adóalapot csökkentő
kamatráfordítás kerül elszámolásra anélkül, hogy ez
az összeg a másik tagállamban adóköteles
kamatbevételt keletkeztetne.
Az új szabályozás várhatóan 2015. január 1-től
lép hatályba.
Amennyiben további információra lenne szükségük
a fentiekkel kapcsolatban, szakértő kollégáink
készséggel állnak rendelkezésre.
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