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Elektronikus ügyintézés problémái
NAV előtt intézhető ügyek
•

adóval, illetékkel, jövedékkel és vámmal kapcsolatos ügyek

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek:
•

egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, stb.

Kapcsolattartás formája:
•

Cégkapu

2018. január 1-től
kötelező
elektronikus
ügyintézés

o minden arra kötelezett ügyfélnek regisztrálnia kell

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
o hozzáférés kiosztása,
o előzmény dokumentáció
•

KÜNY = korábbi ügyfélkapu 2018.12.31-ig
o cégkapuról küldött előzmény dokumentum hiányában a NAV a nála nyilvántartott képviselők
személyes KÜNY tárhelyére küldi a dokumentumokat

Formanyomtatványok:
•

ÁNYK – nyomtatványok

•

ELLUGY – adatlap ellenőrzési eljárás során

•

e-Papír – formalizálatlan kérelmekre (pl. jogorvoslat, kivéve észrevétel)
© 2018 Deloitte Magyarország
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Elektronikus ügyintézés problémái
Meghatalmazotti eljárás:

•

kizárólag a NAV-nál nyilvántartásba vett, az adott ügy intézésére jogosult képviselők tölthetik fel és le a cégkapura a
dokumentumokat

•

EGYKE nemcsak állandó meghatalmazás esetén! Meghatalmazó nyújtsa be!

•

a képviseleti jogosultság a NAV-hoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos
de érdemes az ügyintézés előtt minimum 1-2 nappal benyújtani

Csatolandó elektronikus meghatalmazás feltételei:
•

minimum a meghatalmazó minősített elektronikus aláírás szükséges, vagy

•

azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás, vagy (https://niszavdh.gov.hu/index)
(meghatalmazó hitelesítse!)

•

eBEV portál
o

törvényes képviselő bejelenti de a meghatalmazott jóváhagyásával válik érvényessé és szkennelt formában
csatolni kell a meghatalmazást is

ÁNYK űrlapok benyújtásának szabályai gazdasági társaságok esetén:
•

ha törvényes képviselő jár el, választása szerint saját KÜNY vagy cégkapu

•

ha a meghatalmazott természetes személy vagy egyéni vállalkozó, akkor a képviselő KÜNY-éről, vagy cég
cégkapujáról

•

ha képviselőként számviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság képviselője, tagja, alkalmazottja, illetve
jogtanácsos, ügyvéd jár el, választása szerint saját KÜNY, vagy a képviselő, vagy a képviselt cégkapuja

© 2018 Deloitte Magyarország
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Headline Verdana Bold

A kriptovaluták alkalmazása
Jogi és adózási szemszögből
2018. június 5. | dr. Erdei Márton

Mi a blockchain?

A blokkhálózat folyamatosan növekvő lista a rekordokról, blokkokról, amelyek
titkosítással vannak összekapcsolva és biztosítva. Mindegyik blokk jellemzően
tartalmazza egy korábbi blokk kriptográfiai hashját, időbélyegét és tranzakciós
adatait. Természeténél fogva ellenáll az adatok módosításának. Ez egy "nyitott, elosztott
főkönyv, amely hatékonyan, ellenőrizhetően és tartósan képes felvenni a tranzakciókat a két
fél között". Elosztott könyvelésként a blokk kapcsolatot általában egy peer-to-peer hálózat
kezeli, amely együttesen csatlakozik egy protokollhoz a csomópontok közötti kommunikáció
és az új blokkok érvényesítéséhez. A rögzítés után az adott blokkban lévő adatok nem
módosíthatók visszamenőleg anélkül, hogy minden későbbi blokk megváltozna, ami a
hálózat többségének összejátszását igényli.

© 2018 Deloitte Magyarország
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Bevezetés: Mi a blockchain?
Digitális nyilvántartó rendszer tranzakciók és események rögzítésére

Közel valós idejű
A blockchain lehetővé teszi a rögzített tranzakciók közel valós idejű elszámolását, a
súrlódás és a kockázat csökkentését, de korlátozza a tranzakciók visszahívásának vagy
visszavonásának képességét is.
Harmadik fél nélküli működés
A blockchain technológia titkosítási bizonyítékon alapul, amely lehetővé teszi bármelyik fél
számára, hogy közvetlenül egymással folytasson ügyleteket anélkül, hogy megbízható
harmadik félre lenne szüksége.
Megosztott főkönyv
A peer-to-peer elosztott hálózat rögzíti a tranzakciók nyilvános történetét. A blockchain
megosztott és elérhető. A Blockchain megőrzi a biztonságos bizonyítékot arra
vonatkozóan, hogy a tranzakció megtörtént.
Visszavonhatatlanság
A blockchain tartalmaz egy bizonyos és ellenőrizhető rekordot minden egyes valaha
végrehajtott tranzakcióról, ezáltal csökkenti a kettős kiadások, a csalás, a visszaélések és
a tranzakciók manipulálásának kockázatát.
Cenzúra ellenálló
A blockchain modellbe épített kriptográfiai gazdagság ösztönzőleg hat a blokkok
validálására, csökkentve annak lehetőségét, hogy a külső befolyásolók korábban rögzített
tranzakciós rekordokat módosítsanak.

© 2018 Deloitte Magyarország
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Blockchain típusok

Adattárolás:
pl. DokChain, Factom, stb.
Adattárolásra és –menedzsmentre szolgáló platformok, hasznosak egészségügyi vagy üzleti
adattárolásra.
Digitális valuták:
pl. Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Monero, Radium, stb.
Az eredeti blockchain felhasználás, online fizetések kivitelezése.
Smart Contracts
pl. Ethereum, Eris, stb.
A skálázhatóság fő protokollja, amely lehetővé teszi az automatikus kódok futtatását előre
meghatározott szabályok alapján.

© 2018 Deloitte Magyarország
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Blockchain platformok
Általánosan használható platformok
Ethereum

Felhasználás

IBM Blockchain
platform

+++
Többféle lehetőség a platformok közti kommunikációra;
platformok több programnyelvre (C++, Python,

Támogatás és
dokumentáció

+++

++

+++
Linux Foundation’s Hyperledger Project része

Fejlesztés

Intel Sawtooth Lake

BlockStream Sidechain
Elements

Eris

++
Saját tranzakciócsaládok
(Python API)

Alfa fázisban van, még
nem árusítható.

Moduláris felépítés,
Javascript and Python
nyelvek

++

+

+

Open source project,
folyamatos fejlesztés

Jelentős fejlesztési múlt,
sok lehetőség

Partnerség különböző
szervezetekkel,
előrelátható fejlesztés

Nincs információ.

A bővíthető tranzakciós
típusok miatt rugalmas,
de további fejlesztés
szükséges

Moduláris felépítés, a legnagyobb rugalmasság, de
további fejlesztések szükségesek

Dinamikus blockhatárok,
testreszabhatóság.

Nincs információ.

Két konszenzusos
mechanizmus, ismeretlen
határok.

A létrehozott blokklánchoz alkalmazott komponensektől
függ a skálázhatóság.

Több felhasználó
ösztönzése, nagyobb
memóriakapacitás.

Két konszenzusos
algoritmus, az egyik a
BFT, a másik még nem
nyilvános

BFT és PoET algoritmusok.

Engedélyezett konszenzus mechanizmus a vállalati
alkalmazhatóság érdekében.

Eter és egyéb tokenek

Minden felhasználónak
lehet saját valutája

Saját valuta és
tranzakciótípusok

Már bizonyított az
alkalmazhatóság
változatossága

Skálázhatóság

Konszenzus és
ösztönzés

Keretek és
rugalmasság

Valuták
Biztonság

© 2018 Deloitte Magyarország

További fejlesztés
szükséges

Tokenek

Nincs, inkább belső
használatra tervezték.

További fejlesztés
A választott komponenstől
Legkidogozottabb
védelem
Nem biztonságos
Forrás: M. Macdonald, L. Liu-Thorrold, R. szükséges
JulienThe Blockchain: A Comparison of Platforms and Their Uses Beyond Bitcoin; 2017
függ
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Blockchain platformok
Specifikus platformok (példák)

ARK

Corda

Ripple

Multichain

Felhasználási terület

KYC

Smart contracting

Pénzügyi tranzakciók

Privát blokkláncok

Példák

Persona

CorDapp

SBI Remit

BCG, Accenture

Programnyelv

GO, Python,

Nem gépi
programozási nyelvek

C++

n.a.

Integrálhatóság

Ethereummal
integrálható

ISO20022 alapján

Integrálható más
fizetési
rendszerekhez.

Üzleti platformokkal
integrálható

Skálázhatóság

Adatbázisként
működik,.

Adatbázisként
működik.

Csak metaadatokkal
dolgozik

Csak metaadatokkal
dolgozik

Adaptivitás

n.a.

Java programnyelven

Könnyen adaptálható
banki rendszerekhez

Oracle, SQL Server or
MySQL adatbázisokkal
szinkronizálható

© 2018 Deloitte Magyarország
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Blockchain alapú fizetés
Hogyan működik?
Alkalmazás: Node-onkénti walletek
A kriptovaluták (jelenleg Bitcoin és
Ether) nyilvántartására és tranzakciók
kezelésére szolgáló eszközök
1. Wallet létrehozása
2. Wallet ID generálás
3. Elérés appon vagy weben keresztül
4. Három szintű biztonság:

• Adatvesztés ellen – email, recovery
kódok
• Engedély nélküli hozzáférés ellen –
kétlépcsős azonosítás

• Blokkolható ToR requestek

© 2018 Deloitte Magyarország
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Mikor lehet a blockchain megfelelő megoldás?

Megosztott Adatbázis

Strukturált információtárolás szükséges

Több módosító

Egynél több entitás is hozzáfér az adatokhoz és módosíthatja azokat.

Bizalomhiány

Az adatbázisba író entitások közötti bizalmatlansági szint magas
(például egy felhasználó nem fogadja el az "igazságot", amit egy
másik felhasználó jelentett)

A kiiktatás lehetősége

Nem áll rendelkezésre megbízható közreműködő a tranzakciók
validálására.

Tranzakciók
interakciója

A különböző entitások által létrehozott tranzakciók
közötti kölcsönhatás vagy függőség alakulhat ki.

© 2018 Deloitte Magyarország
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Általános felhasználási lehetőségek

Határon átnyúló
fizetések
Érték közvetítése
A blokkláncok megkönnyítik
a felhasználók, üzletek és
számítógépek közti
átutalásokat,
költségminimalizálással
együtt

A Blokklánc segítségével
könnyen hajthatók végre
utalások akár valuták közt
is, csaknem azonnal a
mostani költségek
töredékéért. A bankok által
nem lefedett területek is
bevonhatók.

Digitális identitás
Auditálható információforrás
a megosztott és hitelesített
adatokról különböző
szervezetek hálózatain
keresztül. (KYC, compliance)

Eredetigazolás
A Blockchain olyan
változhatatlan és
visszafordíthatatlan
információforrást kínál,
amely nyomon tudja
követni a termék
tulajdonjogának
vándorlását az ellátási
láncban

© 2018 Deloitte Magyarország

Klíring és
elszámolás
A digitális vagyon
elszámolásifolyamatának
hatékonysága is növelhető
blokkláncok segítségével.

Smart Contracts

Többszereplős
megegyezések

Nyilvántartás

Megosztott
törzsadatbázisként is
funkcionálhat közös ipari
információk számára a
legkérdezés lehetőségének
biztosításával.

A blokkláncok módszert
biztosítanak bármilyen típusú
adat együttes rögzítésére és
közreadására, függetlenül
attól, hogy azok pénzügyi
vagy más adatok.

A szerződéses feltételek és
kötelezettségek közvetlenül
beilleszthetők a
blokkcsatornába,
maximalizálva a
hatékonyságot és az
együttműködést (szindikátus
hitelek, derivatívák, stb.)
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Iparágak, amelyekre hatással lehet a blockchain

Gyártás

Minőség tanúsítás

Pénzügyi
szolgáltatások

Smart contract

Kormányzás

Energia

Ingatlan

Egészségügy

IT

Megosztáson
alapuló gazdaság

Reklám

Oktatás

Könyvkiadás

Jótékonyság

HR

Szállítmányozás

Bányászat

Zene,
műalkotások

© 2018 Deloitte Magyarország
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Kriptovaluták a jogszabályok nyelvén
Adózási és jogi megítélés

© 2018 Deloitte Magyarország
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Reakciók a jog és az adózás oldaláról
Definíciós problémák
• A hatékony és eredményes szabályozáshoz eszköztár szükséges – amíg nincs definíció, nincs
gyakorlatias, haladó környezet.
• Az átfogó, általánosan elfogadott definíciók a jogszabályok szintjén még váratnak magukra.

•
•
•

Európai Unió

Távol-Kelet és
Amerika

Magyarország

•

•
•
•

•
•
•

© 2018 Deloitte Magyarország

Az 5. AML direktíva tervezetbe ágyazott fogalmak
Definíció és elhatárolás is egyben
A fizetőeszköz funkció, a transzparencia és a kockázatminimalizálás a fókuszban de
ambíciózus scope az egyéb felhasználási területek irányába is
Teljes AML/KYC kötelezettség telepítése + regisztrációs kötelezettség a kripto-szolgáltatók
irányába

USA – hiányzó szövetségi szintű szabályozás / tagállami szintű szabályozási kísérletek
Kína, Dél-Korea – folyamatosan bővülő tiltások és szankciók a kripto-valutákkal kapcsolatos
tevékenységek tekintetében
Japán – önszabályozó iparág engedélyezett, pénzügyi szolgáltatónak tekintett kriptotőzsdékkel, önszerveződő érdekképviseleti és regulációs szervezetekkel, jogilag elfogadott
kriptovalutákkal

Minisztériumok – egyelőre nem ismert hivatalos kormányzati álláspont
NAV – a 2015-ben kiadott, kötőerővel nem bíró állásfoglalások SZJA, TAO, számviteli kezelés
kapcsán (implicit definíció)
MNB – befektető- és fogyasztóvédelmi figyelmeztetésekre korlátozódó sajtóközlemény
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Jövedelemszerző kripto-tevékenységek
HODL / daytrade / mining / ICO / egyéb

„HODL”
• Közép-hosszútávú befektetések
• Alapvetően két tranzakciós modell:
FIAT  KRIPTO  FIAT

Mining
• Az egyes blokkok összeállításáért és
enkriptálásáért kapott coinok és
reward keletkezése a bányásznál –
infrastrukturális ráfordítás,
tranzakciós vagy bekerülési érték
nem megállapítható

Daytrade
• FOREX-hez hasonlatos, folyamatos
kereskedési modell
• Napi volatilitás kihasználása
FIAT  KRIPTO1  KRIPTO2
 KRIPTOX  …  FIAT

ICO
• Közösségi finanszírozású
kriptovaluta kibocsátás és
vétel, ahol a kibocsátó már
forgalomban lévő coinokat
szerez, a befektető pedig egy
újonnan kibocsátott coint kap a
befektetett tőkéért cserébe
FIAT  KRIPTO  ICO 
CRIPTO2 
FIAT/TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS

A fentiekhez képest hagyományos üzleti tevékenységek (termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás)
esetén a kriptovaluták tisztán ellenérték funkciót töltenek be.
© 2018 Deloitte Magyarország
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Az egyes tevékenységi formák Adóhatóság
által javasolt adókezelése I
„HODL” és ICO
Felhívjuk a figyelmet, hogy tételes jogszabályi rendelkezések hiányában a NAV által, egyedi
megkeresésre válaszul kibocsátott állásfoglalások szolgálhatnak csak iránymutatásul, amelyek
azonban sem az adóhatóság sem az adózók számára nem bírnak kötelező erővel!

Társaságiadó alanyai esetében

Fizetési ígéretet
tartalmazó követelés,
amelynek azonban
nincs kötelezettje,
futamideje, lejárata

• Az adóhatósági értelmezés alapján a kriptovaluták követelésként mutathatók ki („fizetési ígéret”
fogalom problematikája)
• Egyéb követelésként szükséges kimutatni / értékelni – értékvesztés egyes esetei?
• Pénzügyi műveletek egyéb bevétele / egyéb ráfordítása

A rendelkezési jog
gyakorlása adózási
pontot generál!

• Az ICOs kibocsátó által megszerzett coinok helyzete rendezetlen!

Magánszemély adóalanyok esetében
• Az SZJA tv. szabályrendszerében az adóhatóság egyéb jövedelemként klasszifikálta
• Az összevont adóalap részeként adózik a kéttranzakciós modellben a bekerülési érték és az értékesítési
ár közötti pozitív különbség
• Az ICO kapcsán eltérő logika alkalmazható az állásfoglalások alapján – az SZJA rendszerében az
ismételt befektetés rendelkezésnek minősül és adózási pontot eredményezhet!

© 2018 Deloitte Magyarország
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Az egyes tevékenységi formák Adóhatóság
által javasolt adókezelése II
„Mining”

Társaságiadó alanyai esetében

• A bányász tevékenységéért cserébe megszerzett coinok térítés nélkül kapott
követelésnek minősülnek az adóhatósági álláspont szerint
• Egyéb bevételként kell elszámolni és halasztott bevételként
elhatárolni egészen a felhasználásukig.

Magánszemély adóalanyok esetében
• A szoftverrel történő bányászat önálló tevékenységből származó
bevételnek minősül – szerzéskori szokásos piaci érték?
• A bevétel megszerzésének időpontja és a váltási mechanizmus jelentős
mértékben torzíthatja az adókötelezettséget (kripto-fiat-HUF folyamat?)

© 2018 Deloitte Magyarország

A felhasználás
fogalma nem
specifikált – újra
befektetések és
átváltások
kérdésessége!

A
költségelszámolások
kapcsán a
magáncélú
felhasználás
figyelemmel
kísérendő!
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Az egyes tevékenységi formák Adóhatóság
által javasolt adókezelése III
„Daytrading”

Társaságiadó alanyai esetében
• Nincs tételes adóhatósági álláspont.
• A „HODL” jellegű tevékenység során megszerzett coinok adó és
számviteli kezelése alkalmazható?
Magánszemély adóalanyok esetében

A rendelkezési jog
gyakorlására
alapított
adókötelezettség
előre nem tervezett
pontokon
eredményez
adófizetési
kötelezettséget!

• A vagyoni értéket képviselő kriptovaluta feletti rendelkezési jog
gyakorlása adókötelezettséget eredményezhet!
• Függetlenül attól beáll, hogy tényleges (konvencionális valutában
történő) kifizetés adott esetben is nem történik!
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Az egyes tevékenységi formák Adóhatóság
által javasolt adókezelése IV

Egyéb aspektusok

• A hagyományos termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértéke
• „Fork coin”-ok megszerzése, nyilvántartása, értéke
• Tokenek
• Hagyományos pénzügyi műveletek kriptovalutában (SWAP, repo, futures, stb.)

A rendezett, átfogó
szabályozás iránti
igény a gyakorlati
részletek kapcsán
jelentkezik a
leghamarabb

• Osztalék és kamatjellegű bevételek kriptovalutában
• Szja előleg megállapítási és fizetési kötelezettség nem jelentkezik az olyan államból
származó jövedelmek esetében, amellyel Magyarországnak nincs kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye.
• Nyilvántartások vezetése?
• Pénzügyi intézmények, professzionális vagyonkezelők és befektetési szolgáltatók
kitettsége („thin capitalization”, kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók, stb.)?
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Szabályozási alternatívák

• A hazai szabályozók előtt álló kihívások
tekintetében proaktív és gyakorlat
orientált, előremutató szabályozási
alternatívák már kialakultak.
• A cél az egyensúly kialakítása a
fogyasztó- és befektetővédelem, a
költségvetési érdek és az iparági
elvárások között, amiben vannak
optimizmusra okot adó példák – a
hazai szabályozók részéről pedig
ugyancsak proaktív, nyitott
megközelítés tapasztalható.
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Are Hungarian banks keeping up
with the digital arms race?
Deloitte’s EMEA Digital Banking Maturity results @FSI webinar

Amennyiben kérdése merült fel az előadással
kapcsolatban, keresse szakértőinket bizalommal!
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