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Kis Gábor
„Az általános

forgalmi adóról
szóló törvény 2021.
július 1-jétől
hatályos módosítása
folytán
egyszerűsödnek az
egyablakos
kereskedelmi
rendszerben
teljesíthető
adókötelezettségekr
e vonatkozó
feltételek.”

Az általános forgalmi adóról szóló
törvény 2021. július 1-jétől
hatályos
módosítása
folytán
egyszerűsödnek az egyablakos
kereskedelmi
rendszerben
teljesíthető adókötelezettségekre
vonatkozó feltételek.

Az OSS-rendszer a MOSS, (Mini
One Stop Shop – Mini
Egyablakos Rendszer) utódja,
kibővített adózói és ügyleti
körrel. Az OSS/IOSS-rendszer
alkalmazása
a
vállalkozások
számára lehetőség, nem kötelező.

A 2021. július 1-jétől működő OSS
(One Stop Shop), illetve IOSSrendszer (Import One Stop Shop)
azon adózóknak kínál egyszerű és
hatékony elektronikus ügyintézési
lehetőséget a Közösség más
tagállamában esedékes hozzáadottérték-adó bevallására és
megfizetésére, akik

Az adózónak akkor érdemes az
OSS/IOSS-rendszer választani, ha
a vállalkozás a Közösség valamely
más, azaz Magyarországtól eltérő
tagállamában

nem
áfaalany
fogyasztóknak,
vagyis
jellemzően
magánszemélyeknek
a
Közösség más tagállamaiba
nyújtanak szolgáltatásokat,
illetve
nem adóalany vevőnek, vagy a
Közösségi
termékbeszerzés
tekintetében adófizetésre nem
kötelezett
adóalany
vevőnek
értékesítenek Közösségen belüli
távértékesítés
vagy
import
távértékesítés keretében terméket.
•
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nem adóalanyoknak nyújt
szolgáltatásokat,
Közösségen
belüli
távértékesítést teljesít vagy
importált
termékek
távértékesítését végzi,

ezáltal a fogyasztó letelepedése
helye szerinti, illetve a termék
rendeltetési
helye
szerinti
tagállamban kell adóznia.
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Amennyiben a vállalkozás az OSS/IOSSrendszer használata mellett dönt, akkor
elengedő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
üzemeltetett OSS-portálon bejelentkeznie és
bevallási időszakonként egy egységes
bevallást benyújtania minden tagállamra
vonatkozóan. Az adóhatóság a bevallási
adatokat pedig továbbítja azon tagállamoknak,
amelyeket a vállalkozás a bevallásában
feltüntet. Az adófizetés tekintetében is
könnyebbség, hogy az egy összevont utalással
teljesíthető, amelyet szintén az adóhatóság
továbbít
a
teljesítés
helye
szerinti
tagállamoknak.
A rendszeren keresztül lehetőség van az
adatváltozások
jelzésére,
a
bevallások
küldésére, illetve módosítására, valamint a
fizetések teljesítésére is.
Amennyiben a vállalkozás nem választja az
OSS/IOSS-rendszer használatát, úgy a vevők
tagállama szerinti minden egyes nemzeti
adóhatóságához
külön-külön
kell
a
bejelentkezési kötelezettségét teljesítenie,
illetve az egyes tagállamokban az ott érvényes
szabályok szerint kell a bevallásokat
benyújtania,
illetve
az
adófizetési
kötelezettséget teljesítenie.
A vállalkozások a letelepedési helyük és
tevékenységük függvényében az OSS-rendszer
következő sémáiba regisztrálhatnak:
Uniós séma: amely a Közösségen belüli
távértékesítésekre, továbbá minden olyan
szolgáltatásra alkalmazható, amelyet a
Közösség valamely más tagállamába nem
adóalany megrendelőnek nyújtanak. Ezen
sémát a belföldön gazdasági céllal letelepedett
adózó szolgáltatásai és távértékesítései során

lehet alkalmazni, valamint a Közösségben nem
letelepedett harmadik országos adózó
távértékesítéseire. A Közösségben nem
letelepedett adóalanynak azonban pénzügyi
képviselőt kell megbíznia.
Nem uniós séma: amely a Közösségen belüli,
nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások
esetén alkalmazható. Ezt a Közösségben nem
letelepedett,
harmadik
ország
adózói
választhatják, azonban pénzügyi képviselőt
nem kell megbízni ebben az esetben.
Importséma (IOSS): a harmadik államból
importált, 150 eurót meg nem haladó belső
értékű, továbbá nem jövedékiadó-köteles
termékek
távértékesítését
terhelő
hozzáadottérték-adó
bevallására
és
megfizetésére alkalmazható. Használatával a
termék importja – az IOSS-regisztráció
vámhatósági ellenőrzése után – adókivetés
mellőzésével történik (a behozatal mentes az
import áfa alól). Ezen séma a Közösségben
lévő
vámraktárból
szabad
forgalomba
bocsátott termékeknél nem alkalmazható. A
belföldön, a Közösség más tagállamában,
továbbá harmadik országban letelepedett
adózók, valamint az elektronikus felületek a
közreműködésükkel
teljesített
import
távértékesítés tekintetében választhatják. A
belföldön nem letelepedett adózók - a Norvég
Királyságban letelepedett adózók kivételével –
az importsémát belföldön letelepedett
közvetítő igénybevételével alkalmazhatják.
A rendszerbe történő előregisztráció már 2021.
április 1-jén megkezdődött, azonban a
rendszer 2021. július 1-jei indulása miatt csak a
2021. június 30. után teljesített ügyleteket
lehet bevallani az új felületen.
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Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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