FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Változások az áfamentes import és export szabályozásában

Kis Gábor

„Az elmúlt hetekben
lépett hatályba az
Országgyűlés által
elfogadott nyári
adóváltozások egy
része. A változások
többek között
érintik a személyi
jövedelemadó, a
társasági adó, az
általános forgalmi
adó, a jövedéki adó,
valamint a helyi
adókra vonatkozó
jogszabályi
rendelkezéseket is.
Jelen hírlevélben az
általános forgalmi
adóról szóló
törvénynek az
adómentes exportra
és importra
vonatkozó változásai
kerülnek
bemutatásra.”

Az elmúlt hetekben lépett hatályba
az Országgyűlés által elfogadott
nyári adóváltozások egy része. A
változások többek között érintik
a személyi jövedelemadó, a
társasági adó, az általános
forgalmi adó, a jövedéki adó,
valamint
a
helyi
adókra
vonatkozó
jogszabályi
rendelkezéseket
is.
Jelen
hírlevélben az általános forgalmi
adóról szóló törvénynek az
adómentes exportra és importra
vonatkozó változásai kerülnek
bemutatásra.
Bővülnek
az
adómentes
termékimport körébe tartozó
ügylettípusok. Az Áfa törvény már
jelenleg is lehetőséget biztosít
nemzetközi
szervezetek
(pl.
Európai Atomenergia-közösség,
EKB, Európai Beruházási Bank),
vagy azok tisztviselője által
beszerzett
termékek
adómentességére. 2022. július 1-től
az
Európai
Unió
más
tagállamainak fegyveres ereje, vagy
az azt kísérő polgári állomány
használatára,
vagy
éttermük,
kantinjuk
ellátására
szolgáló
importbeszerzések is adómentesek
lesznek.
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Ennek feltétele, hogy ezen külföldi
fegyveres erő a közös biztonság- és
védelempolitika
keretében
folytatott
uniós
tevékenység
végrehajtása
céljából
végzett
védelmi feladat ellátásában vegyen
részt.
Egy másik változás az adómentes
termékértékesítés egyik speciális
esetére, a külföldi utas részére
történő adómentes értékesítésre
vonatkozik. A korábban érvényes
szabályozás alapján a külföldi utas
az
általa
megfizetett
áfa
visszatérítését kérheti a magyar
adóhatóságtól, amennyiben a
személyi, vagy útipoggyásza részét
képező termék, vagy termékek
összértéke meghaladta a 175 EUR
összeget.
Ezen lehetőség továbbra is
megmarad,
de
az
adó
visszatéríttetéshez
kapcsolódó
adminisztratív tennivalók köre
egyszerűsödik.
A
korábbi
szabályozás alapján az adó
visszatéríttetéshez
a
számla
eredeti példánya és az áru
kiléptetésére vonatkozó igazolás
mellett
a
záradékolt,
vagy
lebélyegzett
adó-visszaigénylő
lapra is szükség volt.
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A 2021. június 10-én életbe lépett változások
alapján már nem szükséges az adóvisszaigénylő
lap
lebélyegzése,
vagy
záradékolása, hanem elegendő a számla
digitális bélyegzővel történő hitelesítése,
amivel megvalósul az elektronikus igazolás.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

A változás a külföldi utas áfa-visszatérítésére
vonatkozó szabályok vonatkozásában a papír
alapú eljárás mellett megteremti az
elektronikus igazolás lehetőségét is.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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