FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Adóváltozások 2019 – általános forgalmi adó
A „nyári adócsomag” részeként
benyújtott T/625 sz. törvényjavaslat több módosítást is
tartalmaz
a
jövedelemadó
törvényekre vonatkozóan, melyek
jellemzően 2019-től alkalmazandók, azonban a módosítások egy
része már a javaslat elfogadását
követő napon hatályba lépne.
Kis Gábor

„A javaslat az
egyértelmű
jogalkalmazás
érdekében pontosítja
a számlabefogadók
által befogadott
számlákat érintő,
2018. július 1-jétől
teljesítendő
adatszolgáltatási
kötelezettség
szabályait.”

Online számlaadat szolgáltatás
A javaslat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében pontosítja a
számlabefogadók által befogadott számlákat érintő, 2018.
július
1-jétől
teljesítendő
adatszolgáltatási
kötelezettség
szabályait. Átmeneti rendelkezés
rögzíti, hogy a számlabefogadónak a 2018. július 1-jén vagy azt
követően kezdődő adómegállapítási időszak tekintetében a
bevallás
benyújtására
előírt
határidő
napján
hatályos
szabályokat kell alkalmazni,
tehát az adóalanyoknak a 100.000
forintos értékhatárt meghaladó
számláiról
először
azon
adómegállapítási időszak tekintetében kell az adatszolgáltatási
kötelezettséget
teljesítenie,
amelynek kezdő időpontja 2018.
július 1-re vagy azt követő
időpontra esik. Éves bevallóknak
azoknak a befogadott számlákról,
amelyek alapján 2018. évben
gyakorol levonási jogot, a 2018.
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június 30-án hatályos szabályokat
kell
alkalmazni,
vagyis
az
1.000.000 forintos értékhatárt kell
figyelembe venni, és teljesíteni kell
a
partnerenkénti
összevont
adatszolgáltatást is.
Az adminisztratív teher enyhítése
érdekében a javaslat megszünteti
továbbá azt a kötelezettséget, hogy
a befogadott számlákról akkor is
kell adatot szolgáltatni, ha az
adott számlában áthárított adó
összege nem éri el ugyan az
adatszolgáltatáshoz
szükséges
értékhatárt, azonban az adóalany
ugyanazon
partnertől
egy
adóbevallási időszak keretében
fogadott be több olyan számlát,
amelyek alapján levonási jogot
gyakorol, és az ezekben áthárított
adó összege már eléri az adatszolgáltatással érintett értékhatárt.
A módosítás – a törvényjavaslat
elfogadása esetén - a törvény
kihirdetést követő napon hatályba
lépne.
Adómérték
2019. január 1-jétől az ESL és UHT
tejek 5 százalékos adókulccsal
adóznak.
2021. január 1-jétől nem adózik
fordítottan a munkaerő kölcsönzés, kirendelés és személyzet

1

rendelkezésre bocsátása, kivéve, ha annak
igénybevétele az Áfa tv. 10.§ d) pontja szerinti
ingatlanátadáshoz, vagy az Áfa tv. 142. § (1) b)
pontja szerinti építési-szerelési és egyéb
szerelési munkához történik. 2021. január 1jétől az iskolaszövetkezetek és a közérdekű
nyugdíjas szövetkezetek szolgáltatásnyújtására
sem alkalmazható a fordított adózás.
Utalványok adózása
Az uniós „Voucher Irányelvvel” összhangban –
melynek célja, hogy minden olyan esetben,
amikor arra lehetőség van, az adóztatás már az
utalvány kibocsátásakor megtörténjen – a
nemzeti áfa szabályozás is módosításra kerül.
A javaslat szerint az egycélú és többcélú
utalványok eltérő adózási megítélés alá
esnének.
Egycélú utalványnak minősül az olyan
utalvány, amelynek esetében az utalvány
kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát
képező termékek, illetve szolgáltatások
értékesítésének, illetve nyújtásának teljesítési
helye, valamint az adott termékek, illetve
szolgáltatások után fizetendő áfa összege”.
Többcélú utalványnak azok az utalványok
minősülnek,
amelyek
nem
egycélú
utalványok.
Az egycélú utalványok ellenérték fejében
történő átruházása áfaköteles ügyletnek
minősül. Amennyiben a beváltó azonos a
kibocsátóval,
akkor
egycélú
utalvány
beváltáskor nincs áfaköteles ügylet, ellenkező
esetben úgy kell tekinteni, hogy az egycélú
utalvány ellenében történő értékesítést az
utalványt elfogadó adóalany az utalvány

kibocsátója részére teljesítette. A többcélú
utalványok kibocsátása viszont nem esik az
Áfa tv. tárgyi hatálya alá, de a beváltásakor
adóköteles ügylet valósul meg.
Telekommunikációs, rádiós audiovizuális és
elektronikus szolgáltatások teljesítési helye
2015. január 1-jétől a nem adóalanyok részére
távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési
helyének
egységesen
az
igénybevevő
letelepedési helye, állandó lakóhelye, szokásos
tartózkodási
helye
minősül.
Ez
azt
eredményezte a távolról is nyújtható
szolgáltatást nyújtók számára, hogy az adót az
igénybevevő szerinti tagállamban kell
bevallani és megfizetni. Annak érdekében,
hogy ne kelljen a szolgáltatást nyújtó
adóalanynak valamennyi nem adóalany
igénybevevő
tagállamában
adóalanyként
regisztrálni az adófizetési kötelezettsége
teljesítésének érdekében, létrehozták az ún.
mini egyablakos rendszert (MOSS), amely
lehetővé tette, hogy az adóalany a letelepedése
szerinti tagállam adóhatóságához vallja be és
fizesse meg a fogyasztási tagállamban esedékes
adót. A Javaslat a további egyszerűsítést vezet
be a mikro- és kisvállalkozások számára,
melynek értelmében, amennyiben az adóalany
az EU-n belül csak egyetlen tagállamban
telepedett le, akkor meghatározott értékhatár
alatti távolról is nyújtható szolgáltatások után
a letelepedése szerinti tagállamban, annak
szabályai
szerint
kell
az
adófizetési
kötelezettségét teljesítenie.
Ez az egyszerűsítés az adóalany által a
letelepedése szerinti tagállamtól eltérő
tagállamban letelepedett nem adóalany
részére távolról is nyújtható szolgáltatásokra
vonatkozik, amennyiben ezen szolgáltatások
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adó nélküli összesített ellenértéke sem a
tárgyévben, sem a tárgyévet megelőző évben
nem haladta meg a 10.000 EUR-t vagy az
annak megfelelő nemzeti pénznemben
számított összeget. Ugyanakkor a szolgáltatás
nyújtója ezen értékhatár alatt is választhatja,
hogy a főszabály szerint állapítja meg a
teljesítési helyet, vagyis az igénybevevő
letelepedése szerint. Ezen választása azonban a
választása évét követő két évig köti.

adó- és vámhatóság felé történő bejelentési
kötelezettség határidejét. Ennek értelmében a
sorozatjellegű
ingatlan-értékesítés
miatt
adóalannyá váló személynek, szervezetnek az
adóalanyiságot
eredményező
termékértékesítéséről a teljesítés időpontját
követő 30 napon belül kell bejelentést tennie
az e célra rendszeresített nyomtatványon.
2018. naptári év tekintetében a bejelentési
kötelezettséget 2019. január 31-ig kell
teljesíteni.

Levonási jog
Adóvisszatérítés
A tevékenységüket kezdő vállalkozók (ideértve
az áfaregisztrált külföldi adóalanyokat) az
adóköteles tevékenységükhöz kapcsolódó
beszerzéseikre tekintettel, a nevükre szóló
számla
alapján
adólevonási
jogot
gyakorolhatnak akkor is, ha a beszerzésre az
adóhatósághoz történő bejelentkezésüket
megelőzően került sor. Az ilyen esetekben a
kérdéses beszerzésekhez kapcsolódó levonási
jog a bejelentkezés napját magában foglaló
adómegállapítási időszakban gyakorolható.
Sorozatjellegű ingatlan értékesítés
A
javaslat
a
sorozatjellegű
ingatlan
értékesítéshez kapcsolódóan rendezi az állami

A jövőben szerb és török adóalanyok részére is
lehetőség nyílik az áfa-visszatéríttetésre. A
török adóalanyokat az adó-visszatéríttetési jog
csak korlátozott terjedelemben illeti meg (pl.:
termékfuvarozás
vagy
személyszállítás
érdekében beszerzett üzemanyag, úthasználati
szolgáltatás,
gépjármű
működtetéséhez
igénybe vett szolgáltatás, kiállításon, vásáron
történő megjelenés érdekében történő
termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel).
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi ut 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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