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„A Parlament elé 2014.
június 4-én benyújtásra
került a T/169. számú
törvénymódosítási
javaslat. A benyújtott
tervezet értelmében az
ún. folyamatos
elszámolású ügyletek
esetén mégsem kerülne
sor évközben a
teljesítési időpont
változtatására, az új
szabályozás csak 2015.
január 1-től lépne
hatályba. Így a
módosított
rendelkezéseket első
ízben a 2014. december
31-ét követően kezdődő
elszámolási időszak
esetén kell alkalmazni,
amennyiben a fizetés
esedékessége 2014.
december 31-ét követő
időpont.”

Az ÁFA-törvény jelenleg hatályos
rendelkezései alapján főszabályként
termék értékesítése, szolgáltatás
nyújtása esetében, ha a felek
határozott időre szóló elszámolásban
állapodtak meg, a teljesítés időpontja
az
ellenérték
megtérítésének
esedékessége, amelyre az adott
részlet vagy elszámolás vonatkozik.
Vagyis a gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy
az
ún.
folyamatos
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén az általános forgalmi
adó szerinti teljesítési időpont(ok)
nem az elszámolási időszak egyes
napjai, vagy az elszámolási időszak
utolsó
napja,
hanem
a
megállapodásban meghatározott és
a számlán feltüntetett fizetési
határidő.
Az egyes adótörvények és azokkal
összefüggő
más
törvények
módosításáról szóló 2013. évi CC.
törvény 2014. július 1-től léptetné
hatályba az ÁFA törvény azon
rendelkezését,
mely
szerint
amennyiben a felek a teljesített
termékértékesítésről, a nyújtott
szolgáltatásról
időszakonként
számolnak
el,
vagy
a
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés
időpontja főszabályként az érintett
időszak utolsó napja. A fenti
főszabálytól eltérően, ha a felek a Ptk.
szerinti közszolgáltatási szerződés
alapján teljesített

2014. június 10.

termékértékesítésről,
nyújtott
szolgáltatásról, telekommunikációs
szolgáltatásról határozott időre
történő elszámolásban állapodnak
meg, vagy a termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás
ellenértékét
meghatározott időszakra állapítják
meg, a teljesítés időpontja az
ellenérték
megtérítésének
esedékessége maradna. A 2014. július 1től hatályba lépő módosításokat azon
időszak esetében kellene első ízben
alkalmazni, ahol az elszámolási
időszak utolsó napja 2014. június 30át követő időpontra esik.
A Parlament elé 2014. június 4-én
benyújtásra került a T/169. számú
törvénymódosítási
javaslat.
A
benyújtott tervezet értelmében az ún.
folyamatos elszámolású ügyletek
esetén
mégsem
kerülne
sor
évközben a teljesítési időpont
változtatására, az új szabályozás csak
2015. január 1-től lépne hatályba. Így
a módosított rendelkezéseket első
ízben a 2014. december 31-ét
követően
kezdődő
elszámolási
időszak esetén kell alkalmazni,
amennyiben a fizetés esedékessége
2014. december 31-ét követő
időpont.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

