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Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok 2021. július 1-től

Kis Gábor
„2021. július 1-jén

lépnek életbe az
elektronikus
kereskedelemre
vonatkozó új
általános forgalmi
adó
(hozzáadottértékadó) szabályok. Az
e-kereskedelmi,
azaz a digitális
áfacsomag célja
többek között, hogy
biztosítsa a
vállalkozások
közötti tisztességes
versenyt, továbbá
támogassa az
áfacsalás elleni
küzdelmet.”

2021. július 1-jén lépnek életbe az
elektronikus
kereskedelemre
vonatkozó új általános forgalmi
adó
(hozzáadottérték-adó)
szabályok. Az e-kereskedelmi,
azaz a digitális áfacsomag célja
többek között, hogy biztosítsa a
vállalkozások közötti tisztességes
versenyt, továbbá támogassa az
áfacsalás elleni küzdelmet.
A 2021. július 1-jétől hatályba lépő
és az elektronikus kereskedelemre
vonatkozó áfa szabályok változása
több ponton is érintik a
jogszabályi rendelkezéseket, így a
módosítás
hatással
lesz
a
Közösségen belüli távértékesítési
teljesítési
helyére,
az
elektronikus
felületek
(platformok)
adófizetési
kötelezettségének
megteremtésére, az egyablakos
rendszerek alkalmazhatóságának
bővítésére, illetve a kisértékű
import
küldemények
áfa
mentességének
eltörlésére,
valamint
az
import
áfa
megfizetésére
vonatkozó
alternatív
megoldások
bevezetésére.

2021. április 15.

Közösségen belüli távértékesítés
alatt azokat az ügyleteteket kell
érteni, amikor az értékesítő egy, a
letelepedéstől eltérő tagállambeli
nem adóalany vevő vagy a
Közösségen
belüli
termékbeszerzés
tekintetében
adófizetésre
nem
kötelezett
adóalany vevő (végső vevő)
részére
értékesít
terméket,
amelyet
az
értékesítő
megbízásából harmadik fél ad fel
vagy fuvaroztat el. A módosítás
értelmében Közösségen belüli
távértékesítés esetében a teljesítés
hely a rendeltetési hely szerinti
tagállam lesz, azaz – főszabály
szerint – eltörlése kerül a
jelenlegi 35.000 eurós, illetve
100.000 eurós értékhatár.
A Közösségen belül távértékesítés
utáni bevallási és adófizetési
kötelezettségnek az adóalany az
egyablakos
rendszer
alkalmazásával tehet eleget. A
teljesítési hely azonban abban az
esetben marad az adóalany
letelepedése szerinti tagállam,
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ha az adóalany a Közösségen belül egyetlen
tagállamban telepedett le és az adott, valamint
az azt megelőző naptári évben 10.000 eurónak
megfelelő összeget meg nem haladóan
nyújtott a letelepedéstől eltérő tagállami nem
adóalanynak
távolról
is
nyújtható
szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen
belüli távértékesítést. Az adóalany azonban
választása
alapján
teljesítheti
adókötelezettségeit a fogyasztás tagállamában
is.
A termékek távértékesítésének jelentős
hányadát elektronikus felület közvetítésével
bonyolítják le. Azokat az adóalanyokat,
amelyek az elektronikus felületek révén
elősegítik a termékek távértékesítését, bevonja
az új szabályozás az értékesítéseket terhelő áfa
beszedésébe. Ha egy platform 150 eurót meg
nem haladó belső értékű küldeményként
importált termék távértékesítését, illetve
értéktől függetlenül, Közösségben nem
letelepedett adóalany által nem adóalanynak a
Közösség területén teljesít termékértékesítését
segíti elő, a platformot úgy kell tekinteni, mint
amelyik a termék beszerzője és értékesítője is
egyben, így láncértékesítés fog megvalósulni.
Ebben az esetben a platform részére történő
értékesítés
és
az
általa
történő
termékértékesítés után azonos időpontban, a
fizetés elfogadásakor keletkezik az adófizetési
kötelezettség. A platformokat nyilvántartási
kötelezettség is terheli a Közösség területén
nem
adóalanyok
részére
történő
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás
esetén, mely nyilvántartást a NAV kérésre
kell rendelkezésre bocsátani.

szolgáltatás utáni, illetve a Közösségen belüli
távértékesítés utáni bevallási és adófizetési
kötelezettségre is.
Ezen belül külön egyablakos rendszert
biztosít a Közösségen kívül letelepedett
adóalanyok
által
a
közösségi
nem
adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások utáni,
valamint a Közösségen belüli távértékesítések,
az elektronikus felület által elősegített egyes
belföldi termékértékesítések és a belföldön
letelepedett adóalany által más tagállambeli
nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások
utáni áfa megfizetésére és bevallására. Az
egyablakos rendszeren keresztül kizárólag a
fizetendő adó rendezésére van lehetőség.
2021. június 30-áig áfamentesek a 22 eurót
meg nem haladó értékű importküldemények,
amelyek áfamentessége ezen időpontot
követően meg fog szűnni. Az importáfa
megfizetésére
háromféleképpen
lesz
lehetőség:
• az adóalanyok alkalmazhatják az
import egyablakos rendszert (IOSS),
• az
importáfa
megfizethető
egyszerűsített eljárásban, továbbá
• ha az első két eset egyikét sem
alkalmazzák, akkor – importáfaönadózási engedély hiányában – a
vámhatóság veti ki az importáfa
összegét.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Az
egyablakos
rendszerre
vonatkozó
jogszabályi rendelkezés alkalmazási hatálya
kiterjesztésre került minden, a Közösség
tagállamában, nem adóalanynak nyújtott
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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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.

