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Változások a magánszemélyek részére nyújtott szolgáltatások teljesítési helye kapcsán

Kis Gábor

„A 2015. január 1-jétől
érvényes új
rendelkezések
értelmében ezen
szolgáltatások
teljesítési helyét a
szolgáltatást igénybe
vevő magánszemély
lakóhelye fogja
meghatározni.”

Uniós jogharmonizáció keretében
2015.
januárjától
várhatóan
Magyarországon is megváltoznak
bizonyos, az általános forgalmi adóról
szóló
törvényben
szabályozott
teljesítési helyre vonatkozó előírások.
A változás lényege,
hogy a
szolgáltatók az ÁFA-t a jövő évtől
egyes esetekben nem a saját
székhelyük, hanem a szolgáltatások
igénybevevőinek székhelye szerinti
államban fizetik majd.
Az új szabályozás célja az unión belüli
nemzeti szabályozások egységesítése,
és ezáltal az ÁFA csalások és más
visszaélések csökkentése. A jelenleg
hatályos jogszabályok alapján ugyanis
a telekommunikációs szolgáltatások,
a
rádió
és
audiovizuális
médiaszolgáltatások, illetve az online
szolgáltatások teljesítési helyét a
szolgáltatás nyújtójának székhelye
határozza meg, függetlenül attól,
hogy a felhasználók hol veszik
igénybe az adott szolgáltatást.
A 2015. január 1-jétől érvényes új
rendelkezések
értelmében
ezen
szolgáltatások teljesítési helyét a
szolgáltatást
igénybe
vevő
magánszemély
lakóhelye
fogja
meghatározni.
A
fenti
szolgáltatásokat
nyújtó
adózó
választhat majd, hogy vagy minden
érintett tagállamban regisztrál, és
adószámot kér, vagy belép egy ún.
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„egyablakos bevallási és befizetési
rendszer”-be, amelynek alapján csak
egy
összevont
bevallást
kell
elkészítenie.
Az egyablakos rendszer használata
esetén az érintett adóalanynak
elegendő csak egy tagállamban
adóalanyként
nyilvántartásba
vetetnie magát. Egyben viszont
abban az esetben is kötelező, ha a
szolgáltató az Európai Unió egyik
tagállamában sem telepedett le. Az
itt nyitott „ablakon” át nemcsak az
adott tagállam forgalmi adóját kell
bevallani és megfizetni, hanem az
összes többi olyan tagállamra
vonatkozó forgalmi adót is, ahol
letelepedés nélkül nyújt szolgáltatást.
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.

