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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük az 
általános forgalmi adóról szóló törvény 
módosítását a távolról is nyújtható 
szolgáltatások teljesítési helyét illetően, az 
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer bevezetését, valamint a vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló törvény 
legfontosabb rendelkezéseit. 
 
Reméljük, az alábbiakban összefoglalt legújabb 
jogszabályi változásokkal kapcsolatos tudnivalók 
hozzájárulnak üzletük hatékony és biztonságos 
vezetéséhez. Várjuk Önöket a www.bisztrai.com 
weboldalon is, ahol az üzleti tevékenységük 
folytatásához kapcsolódó jogi kérdésekre adott 
válaszok, fontos tudnivalókat összefoglaló írások 
is elérhetők. 
 
Tisztelettel, 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca Prawny (PL) 
 
Dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
 
 

 

 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása: a 

távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési helye 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 

módosítása értelmében 2015. január 1-jétől megváltozik a 

nem adóalanyok részére nyújtott távolról is nyújható 

szolgáltatások teljesítési helye.  

Egy minden tagállamot érintő európai uniós 

előírásnak megfelelően a törvényben meghatározott 

telekommunikációs szolgáltatások, a rádiós és 

audiovizuális médiaszolgáltatások és az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások után az adókötelezettséget  a 

szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany letelepedési 

helye, ennek hiányában lakóhelye vagy szokásos 

tartózkodási helye szerinti tagállamban kell teljesíteni. Így 

tehát mindig a szolgáltatást igénybevevő szervezet, 

magánszemély állama szerinti adókulcs mértékét kell 

figyelembe venni. Fontos kiemelni, hogy csak a 

meghatározott ügylettípusokra vonatkoznak a változások, 

így nem terjed ki a törvény hatálya más az „e-

kereskedelem” fogalmába tartozó tevékenységre, úgy 

mint olyan termékek értékesítésére ahol csak a 

megrendelés leadása történik elektronikusan, illetve egyéb 

szolgáltatásokra.  

A szabályozáshoz szorosan kapcsolódik az 

egyablakos rendszer változása, alkalmazási körének 

Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca prawny (PL)  
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kibővítése. A szűkített egyablakos ügyintézés (MOSS- 

Mini Egyablakos Rendszer) mostantól lehetővé teszi, hogy 

regisztráció után az adóalany az adókötelezettségeit a 

letelepedése szerinti tagállamban teljesítse, bár a 

szolgáltatás egy másik tagállamban történik. Ezzel a 

változtatással jelentős adminisztratív terhektől kíméli meg 

a törvény a szolgáltatókat, így ugyanis nem kell 

bejelenkezniük a fogyasztás helye szerinti összes 

tagállamba. Az MOSS-on keresztül történő adófizetést 

kötelező megengedniük a tagállamoknak, amennyiben a 

fogyasztási tagállamban az adózó nem telepedett le. Az 

adóvisszaigénylésre külön eljárásban van lehetőség, az 

egyablakos rendszeren keresztül ugyanis csak az 

adófizetési kötelezettség teljesítésére van lehetőség. 

Az új teljesítési helyre vonatkozó szabályokat a 

2014. december 31-ét követő szolgáltatásnyújtásra kell 

alkalmazni, az egyablakos rendszerbe 2014. október 1-je 

óta lehet regisztrálni. 

 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 

Rendszer bevezetése 

 

Az adózás rendjéről szóló törvény egyik 

legfontosabb 2015-ben hatályba lépő módosítása, az 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

(EKAER) kialakítása.   

Az áruforgalom átláthatósága, az élelmiszerekkel 

kapcsolatos visszaélések kizárása, és a termékek közúti 

fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek 

teljesítésének ellenőrzése érdekében létrehozott 

szabályozás értelmében csak az adóhatóságnak tett  

bejelentés, és a bejelentés alapján megállapított EKAER-

szám birtokában folytatható az Európai Unió más 

tagállamából Magyarország területére irányuló 

termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, 

Magyarország területéről az Európai Unió más 

tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú 

kivitel, illetve belföldi forgalomban nem végfelhasználó 

részére történő első adóköteles termékértékesítés. 

A bejelentés alapján az adóhatóság több személy- 

és termékazonosító adatot vesz nyilvántartásba, amit 

szerepeltet az EKAER-ben. 

A bejelentési kötelezettség az útdíjköteles, tehát a 

3,5 tonna össztömeget meghaladó járművel történő közúti 

fuvarozásra vonatkozik. Speciális szabályok vonatkoznak 

a kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozásra, ebben 

az esetben ugyanis a bejelentési kötelezettség a nem 

útdíjköteles gépjármű esetében is fennáll, ha a fuvarozott 

termékek meghatározott tömeget, vagy adó nélküli 

ellenértékük meghatározott összeget elérnek. További 

fontos különbség, hogy a kockázatos termékkel végzett 

közúti fuvarozást végző adózónak egyes esetekben 

biztosítékadási kötelezettsége is van, amit először március 

11-étől kell nyújtani.  

Nem kell bejelenteni bizonyos esetekben a több 

címzett részére kisebb mennyiségű termékeket egy 

gépjárművön szállító ún. gyűjtőfuvarokat, és egyes, a 

kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény 

szerinti termékek fuvarozását. Ugyancsak nem kell 

bejelenteni a nemzetbiztonsági, közegészségügyi és a 

segélyszállítási feladatokat ellátó fuvarozási 

tevékenységet. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának 

jogkövetkezménye, a termék igazolatlan eredetűnek 

minősítése, aminek következtében az állami adó és-

vámhatóság a  termék értékének legfeljebb 40 %-áig 

terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat, vagy akár a 

terméket le is foglalhatja. 

A EKAER részletszabályait, a kockázatos 

termékek körét, továbbá hogy mely nem útdíjköteles 

járművek tartoznak a szabályozás hatálya alá az 51/2014  

(XII. 31.) és a 5/2015. (II. 27.) NGM rendeletek 

szabályozzák. 

 

A vasárnapi munkavégzés tilalma 

 

2015. március 15-én hatályba lépett 

Magyarországon a 2014. évi CII. törvény, amely a 

kiskereskedelemben megtiltja a vasárnapi munkavégzést. 

A törvény számos kivételt tartalmaz. A hatálya 

nem terjed ki többek között, a gyógyszertárakra, 

üzemanyagtöltő-állomásokra, a vendéglátásra, a piacon, 

helyi termelői piacon folytatott tevékenységre, valamint 

a vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított 
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üzletekre. A törvény eltérő rendelkezéseket fogalmaz meg 

az adventi vasárnapokra, valamint az újságot, a virágot, 

illetve a pékárut árusító üzletekre vonatkozóan.  

Fontos kiemelni, hogy szintén kivétel az az üzlet, 

amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja 

meg, az ugyanis az általános zárvatartási időszakban is 

nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban 

kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató 

egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági 

társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes 

személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak 

segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet. 

A vasárnapi munkavégzés tilalmát a 

fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, és a jogsértések 

számától függő időtartamra jogosult az üzlet ideiglenes 

bezárásáról határozni. A bezárás hossza 5 naptól akár 365 

napig terjedhet. 

 

**** 

2015. március hó 

Bisztrai Ügyvédi Iroda  

 

A jelen Hírlevélben foglaltak nem minősülnek  jogi 

tanácsadásnak,  és   nem  helyettesíthetik  az  egyedi  tényállás  

alapján történő  konkrét  tanácsadást. Amennyiben további 

információra van szükségük, illetve kérdésük merül fel a 

Hírlevelünkben foglaltakkal kapcsolatban, készséggel állunk 

rendelkezésükre elérhetőségeink bármelyikén. Tájékoztatjuk 

Önöket, hogy amennyiben a jelen publikációt használni 

szeretnék saját céljaikra, a publikáció szerzőit, valamint a 

forrással kapcsolatos információt feltüntetni kötelesek.

 


