FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Veszélyhelyzetre tekintettel adott juttatások adózása

Kis Gábor
„A kialakult
járványhelyzet
nemcsak
mindennapjainkra
van hatással, hanem
adókötelezettségeinkre is, hiszen a
veszélyhelyzetben –
elismerést érdemlő
módon – sokan
próbálnak segíteni
egymásnak. A
veszélyhelyzetre
tekintettel nyújtott
termékátadásokra,
szolgáltatásnyújtáso
kra speciális adójogi
rendelkezések
vonatkoznak.”
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A Stab. tv. értelmében az
adófizetési
kötelezettség
vállalkozási tevékenységet végző
jogalanya
által,
a
katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló törvény
szerinti katasztrófaveszély és
veszélyhelyzet (a továbbiakban
együtt:
katasztrófahelyzet)
esetén, annak időtartama alatt,
ellenszolgáltatás
nélkül, a
katasztrófahelyzet
következA magánszemélyeket és a gazdaság
elhárítása,
szereplőit segítő kormányzati ményeinek
mérséklése céljából
szándéknak
megfelelően
a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• végzett
tevékenységet
(NAV) is tájékoztatás adott ki a
vagy
koronavírus-járvány
elleni
• a katasztrófahelyzetben
védekezéssel összefüggő ingyenes
lévők számára nyújtott
termékátadások,
ingyenes
szolgáltatást,
szolgáltatásnyújtások
adózási
termékátadást
szempontú megítéléséről. Az
adójogi jogszabályok hasonló az adófizetési kötelezettségről
esetre speciális rendelkezést nem szóló jogszabály alkalmazásában
tartalmaznak,
a
kérdés olyan tevékenységvégzésnek kell
megítéléséhez a NAV által is tekinteni, mint amit a jogalany a
vállalkozási, gazdasági tevékenyhivatkozott Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. ségi körében fejtett ki.
évi
CXCIV.
törvényben (a A jogszabály kimondja, hogy nem
továbbiakban: Stab. tv.) foglalt keletkezik fizetési kötelezettség
rendelkezéseket kell alkalmazni.
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• a fent ismertetett tevékenységvégzés
után, feltéve, ha azt az adófizetési
kötelezettséggel érintett, vállalkozási
tevékenységet végző jogalany a
tevékenységvégzés napjától számított
60 napon belül, a nyújtott
szolgáltatás és átadott termék
megnevezésével,
mennyiségének
megjelölésével
a
fizetési
kötelezettséggel kapcsolatos ügyben
illetékes adóhatósághoz bejelenti,
• a fent ismertetett tevékenységvégzés
keretében - a katasztrófahelyzetre
tekintettel
a
katasztrófahelyzetben levők által
kapott vagyoni érték után.
A Stab. tv. szerinti feltételek teljesülését
esetenként,
egyedileg kell
vizsgálni,
és figyelemmel kell lenni a rendeltetésszerű
joggyakorlás
elvére is.
Így
vizsgálni
szükséges,
hogy
a
termékátadás,
szolgáltatásnyújtás valóban a veszélyhelyzet
időtartama
alatt,
a
veszélyhelyzet
következményeinek elhárítása, mérséklése
céljából, a veszélyhelyzetben lévők számára és
ingyenesen
került-e
sor.
A

katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott
szolgáltatás, termékátadás csak abban az
esetben mentesíthető az egyébként fennálló
adófizetési kötelezettség alól, amennyiben a
szolgáltatást, terméket nyújtó a rá vonatkozó
dokumentálási, nyilvántartási, iratmegőrzési
kötelezettségének is eleget tesz.
A
bemutatott
szempontok
fogják
meghatározni azt, hogy a juttatás a
juttatásban
részesülő
magánszemélyt
illetően adómentesnek tekinthető-e, a
gazdasági
társaság,
egyéb
szervezet
juttatóként az adott költséget elszámolhatjae a vállalkozás érdekében felmerült
költségként a társasági adó rendszerében,
illetve ezen körülmények, tények döntik el az
áfafizetési kötelezettséget, valamint az
áfalevonás kérdését is.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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