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Adóváltozások 2013. – Általános forgalmi adó I. rész 

Hírlevelünk az általános forgalmi adóról szóló törvény (Áfa tv.) 2013. január 1-jétől 
hatályos rendelkezéseit mutatja be. Általánosságban elmondható, hogy egyes 
közösségen belüli ügyletek teljesítési helyére és időpontjára vonatkozó szabályoknál 
történtek jelentősebb változások, új előírásként került be a törvénybe az üzletágak 
átadásához kapcsolódó adómentesség, ill. az Eu irányelvének megfelelően 
módosulnak a számlázásra, elektronikus számla kiállítására vonatkozó 
rendelkezések. 

Az Áfa tv. változásának megfelelően 2013. január 1-jétől kezdődően a szakértői 
értékelés céljából másik tagállamba történő saját termék mozgatásakor nem 
keletkezik Áfa fizetési kötelezettség. (Áfa tv. 12.§ (2) bek. f) pont).  

Jövőre bizonyos feltételek mellett- hasonlóan az apporthoz - az üzletágátadás sem 
lesz adóköteles. (Áfa tv. 17§. (4) bek.) A feltételeket az Áfa tv. 18. §-a szabályozza, 
amely korábban az apportot, és a jogutódlás eseteit is szabályozta. A már meglévő 
előírásokhoz pl. a szerző a szerzéskor vagy annak közvetlen következményeként 
belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, vagy a szerzett vagyonhoz 
kapcsolódó kötelezettségvállalás stb., újként jelennek meg az alábbi kikötések, 
kimondottan az üzletág átadáshoz kapcsolódóan: 
 
a) az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra 
jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás legyen és 
 
b) ha a megszerzett üzletág ingatlant is tartalmaz úgy az átvevő adóalanynak az Áfa 
tv. 88.§-a szerinti, az ingatlanhoz kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 
esetén adókötelezettséget kell választania, és erről legkésőbb az átvétel napjával 
bejelentést kell tennie az adóhatósághoz. (Áfa tv. 18.§ (1) –(1a) bek. ill. (2)-(3) bek.)  
 
Módosul a nem adóalanyok részére történő közlekedési eszközök bérbeadásának 
teljesítési hely meghatározása. A hatályos előírások szerint ezen esetekben az adót a 
szolgáltatást nyújtó adóalany székhelye, állandó telephelye szerinti államban kell 
megfizetni. 
 
Az Áfa tv. 44.§ (2) bek. új szabályt hoz, ezek alapján a vízi közlekedési eszközöknél 
a 90 napot, egyéb közlekedési eszközök esetében a 30 napot meghaladó – hosszú 
távú – bérbeadás esetén a nem adóalanyoknak történő szolgáltatásnyújtás teljesítési 
helye ott lesz, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett, ennek hiányában ahol 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.  
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Kivétel lesz ez alól a kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő bérbeadása, 
itt a teljesítés helye az a hely, ahol a kedvtelési célú hajót ténylegesen a bérbevevő 
birtokába adják, feltéve, hogy a szolgáltatást az adóalany ezen a helyen található 
székhelyéről vagy állandó telephelyéről nyújtja.  
 
A változásnak megfelelően amennyiben egy Magyarországon lakó magánszemély 
személygépkocsit bérel német adóalanytól, úgy hosszú távú - 30 napot meghaladó- 
bérlet esetén, az Áfa-t Magyarországon a vonatkozó magyar adómértékkel kell 
megfizetni. 

Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén, amennyiben az értékesítés 
időszakos elszámolás alá tartozik és tartalmában meghaladja az egy hónapot, úgy 
minden hónap utolsó napját (rész) teljesítési időpontnak kell tekinteni. (Áfa tv. 58.§ 
(2). bek.) Fontos, hogy a törvény szerint ez a rendelkezés nem alkalmazható az Áfa 
tv. 10. § a) pontja alapján termék értékesítésének minősülő termék birtokbaadására 
olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy 
részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot 
legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan 
megtérítésével megszerzi (pl. zárt végű pénzügyi lízing). Tekintettel az Áfa tv. 62.§ 
általános előírására, a fenti rendelkezést a közösségen belüli beszerzésekre is 
alkalmazni kell.  

Módosulnak az előleg fizetéséhez kapcsolódó rendelkezések is, így jövőre a 
Közösségen belüli adómentes értékesítések esetén nem keletkezik áfa fizetési 
kötelezettség az előlegként átadott összegek után, ezeket az összesítő nyilatkozatban 
sem kell szerepeltetni. (Áfa tv. 59.§ (4) bek.) 

Folytatás rövidesen: Általános forgalmi adó II. rész. … 
 
Amennyiben a hírlevélben foglaltakkal kapcsolatban bármilyen további kérdése 
lenne, kérjük forduljon munkatársainkhoz. 
 
A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz ezért nem tekinthető adójogi, számviteli 
tanácsnak vagy döntést megalapozó információnak. Jelen tájékoztatatás nem terjedhet ki minden részletre, 
különösen egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre 
törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget. 
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglaltakat a saját felelősségére használja és teljes mértékben 
felelősséget vállal az esetleges következményekért. 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön e-mail címéhez az internetről és/vagy egyéb nyilvános címjegyzékből jutottunk hozzá. 
Az oldal(ak)on történő regisztrációval (amely egyúttal hírlevelünkre történő feliratkozás is) hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: 
kapcsolattartás / hírleveleken keresztüli rendszeres tájékoztatás / közvetlen üzletszerzés / piackutatás.  
Kérjük jelezze (gto@gto.hu), mely adatkezelésekhez nem járul hozzá! Amennyiben tiltakozását nem jelzi, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul: 
postai/telefonos úton tájékoztató anyag küldése/információ az Adatkezelőtől/e-mai címére egyéb tájékoztató információk küldése.  
Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri (gto@gto.hu), ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 


