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Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy w Państwa ręce pierwszy w tym 

roku numer informatora prawnego Węgry. 

 

W najnowszym Newsletterze piszemy o 

nowelizacji węgierskiej ustawy o VAT, 

wprowadzeniu Elektronicznego Systemu Kontroli 

Drogowego Przewozu Towarów, zakazie pracy w 

niedzielę oraz nowej formie wsparcia z podatku CIT 

dla spółek. 

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte będą 

mogli Państwo wykorzystać w rozwoju Państa 

biznesu. Zapraszamy także na naszą stronę 

internetową www.bisztrai.com, gdzie w rubryce 

Centrum Prasowe zamieszczać będziemy 

publikacje dotyczące trudnych, a przez to 

interesujących zagadnień prawnych związanych z 

Państwa działalnością. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 

 

 

 

Nowelizacja węgierskiej ustawy o VAT: miejsce 

świadczenia usług elektronicznych 

 

W myśl nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w 

życie 1 stycznia 2015 r., zmianie uległ sposób określania 

miejsca świadczenia w przypadku usług elektronicznych, 

telekomunikacyjnych oraz nadawczych. 

Zgodnie z przepisami unijnymi mającymi 

zastosowanie w każdym państwie członkowskim, 

obowiązek podatkowy związany ze świadczeniem 

określonych w ustawie usług telekomunikacyjnych, 

radiowych i audiowizualnych usług medialnych oraz usług 

elektronicznych należy wykonywać w państwie, gdzie ma 

siedzibę usługobiorca niebędący podatnikiem, a w 

przypadku usługobiorcy będącego osobą fizyczną - w 

państwie, gdzie usługobiorca ma miejsce stałego 

zamieszkania lub stałego pobytu.  

Oznacza to, że za każdym razem należy 

uwzględniać stawkę podatku obowiązującą w państwie 

usługobiorcy będącego organizacją lub osobą fizyczną. 

Warto wspomnieć, że powyższe zmiany odnoszą się tylko 

do określonych rodzajów tranzakcji. Zakres obowiązywania 

ustawy nie rozciąga się na inne czynności z zakresu „e-

handlu”, takie jak sprzedaż towaru, w których jedynie 

złożenie zamówienia odbywa się drogą elektroniczną, bądź 

na usługi o innym charakterze.  

Nowe regulacje są ściśle związane ze zmianą 

systemu jednego okienka i poszerzeniu zakresu jego 
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stosowania. Tzw. system MOSS (kompleksowa obsługa w 

ramach jednego okienka) umożliwia podatnikowi 

wykonywanie zobowiązań podatkowych w państwie swojej 

siedziby, nawet jeżeli świadczenie usługi ma miejsce w 

innym państwie członkowskim. Tym samym ustawa 

wprowadza istotne ułatwienia administracyjne dla 

przedsiębiorców, pozwala bowiem na uniknięcie 

konieczności rejestracji we wszystkich państwach 

konsumpcji.  

Państwa członkowskie mają obowiązek zezwolnić 

na płacenie podatku za pośrednictwem systemu MOSS, 

jeżeli podatnik nie ma siedziby w danym państwie 

członkowskim. Wymaga podkreślenia, że za pomocą 

jednego okienka można dokonać jedynie zapłaty podatku, 

ubieganie się o zwrot podatku jest możliwy w osobnym 

postępowaniu,  

Nowe zasady dotyczące miejsca świadczenia mają 

zastosowanie do świadczenia usług po 31 grudnia 2014 r. 

Rejestracja w systemie informatycznym kompleksowej 

obsługi jest możliwa od 1 października 2014 r.  

 

Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Kontroli 

Drogowego Przewozu Towarów 

 

Jedną z najważniejszych zmian wchodzących w 

życie w 2015 r. jest utworzenie Elektronicznego Systemu 

Kontroli Drogowego Przewozu Towarów (w skrócie: 

„EKAER”). 

Celem nowego systemu jest zapewnienie 

przejrzystości przewozu towarów, wyeliminowanie 

nadużyć związanych z przewozem żywności oraz kontrola 

wypełniania zobowiązań podatkowych związanych z 

transportem towarów na drogach publicznych. Dopiero po 

dokonaniu zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz po 

otrzymaniu na tej podstawie tzw. numeru EKAER można 

będzie dokonać importu towarów na Węgry z innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub ich wwozu 

w innym celu, bądź dokonać eksportu towarów z 

terytorium Węgier do innego państwa członkowskiego UE 

lub ich wywozu w innym celu, albo dokonać sprzedaży 

pierwotnej w obrocie krajowym na rzecz innych podmiotów 

niż użytkownicy końcowi wyrobów podlegających 

opodatkowaniu. Na podstawie zgłoszenia urząd skarbowy 

dokonuje rejestracji danych osób i towarów, dane te będą 

widniały w EKAER.  

Obowiązek zgłoszenia powstaje w przypadku 

transportu drogowego pojazdem objętym obowiązkową 

opłatą drogową (węg. útdíj), a więc takim, którego masa 

całkowita przekracza 3,5 tony. W przypadku przewozu tzw. 

wyrobów ryzykownych będą obowiązywały szczególne 

przepisy – obowiązek zgłoszenia będzie dotyczył również 

transportu pojazdem nieobjętym opłatą drogową, jeżeli 

przewożony towar osiągnie określony próg wagi lub 

wartości. Inna ważna różnica dotycząca transportu towarów 

ryzykownych wiąże się z faktem, że począwszy od 11 marca 

w określonych sytuacjach na podatniku przewożącym takie 

towary będzie ciążył obowiązek udzielenia zabezpieczenia. 

W niektórych przypadkach nie będzie obowiązku 

zgłoszenia, np. w przypadku towarów dostarczanych w 

niewielkiej ilości kilku odbiorcom jednym pojazdem, tzw. 

przewozy zbiorcze, oraz w przypadku towarów 

przewożonych zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

akcyzowym i o szczególnych zasadach dystrybucji 

wyrobów akcyzowych. Nie trzeba będzie również zgłaszać 

działalności przewozowej wykonywanej w zakresie 

bezpieczeństwa narodowego, publicznej służby zdrowia 

oraz działalności humanitarnej.  

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia będzie 

powodowało, że towar zostanie uznany za pochodzący z 

nieznanego źródła, a w rezultacie węgierski urząd 

skarbowy będzie mógł nałożyć grzywnę w wysokości do 

40% wartości towaru, a nawet dokonać zajęcia towaru.  

Szczegółowe regulacje dotyczące EKAER, w tym 

wykaz towarów ryzykownych i pojazdów nieobjętych 

opłatą drogową a podlegających zgłoszeniu, będą zawarte 

w  rozporządzeniu ministerialnym.  

 

Zakaz pracy w niedzielę 

 

15 marca 2015r. na Węgrzech weszła w życie 

ustawa nr CII z 2014r., która wprowadziła zakaz 

świadczenia pracy w niedzielę w handlu detalicznym.  

Zakaz ten nie jest absolutny, ustawa wprowadza 

bowiem liczne wyjątki. Zakaz pracy w niedzielę nie 

obowiązuje m.in. aptek, stacji benzynowych, restauracji, 

targowisk, czy sklepów na terenie stacji kolejowych i 

przystanków autobusowych. Ustawa odstępuje ponadto od 

zakazu świadczenia pracy w niedzielę w okresie adwentu. 
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Wprowadzono także specjalne godziny otwarcia sklepów, w 

których prowadzona jest sprzedaż prasy i kwiatów oraz 

piekarni. 

Warto wspomnieć, że  wyjątkiem objęte są również 

sklepy, których powierzchnia sprzedażowa nie przekracza 

200 metrów kwadratowych. Sklepy takie mogą być otwarte 

nawet w okresie, kiedy obowiązuje ogólny zakaz pracy, 

jeżeli w tym czasie działalność handlową w sklepie 

prowadzi wyłącznie indywidualny przedsiębiorca, 

wspólnik spółki indywidualnej, bądź osoba fizyczna 

posiadająca przynajmniej 1/5 udziału właścicielskiego w 

spółce handlowej – samodzielnie lub z pomocą członka 

rodziny. 

Przestrzeganie zakazu świadczenia pracy w 

niedzielę będzie kontrolowane przez węgierski urząd 

ochrony konsumentów. Urząd ten będzie uprawniony do 

tymczasowego zamknięcia sklepu, którego czas trwania 

będzie zależał od ilości popełnionych naruszeń i może 

wynosić od 5 do nawet 365 dni.  

 

Nowa forma wsparcia (darowizny) z podatku w 

węgierskiej ustawie o CIT 

Obowiązująca od 2015 r. nowela ustawy o CIT 

wprowadziła dla podatników będących spółkami nową, 

korzystniejszą od dotychczasowej formę wsparcia 

(darowizny) z podatku CIT. Nowa konstrukcja umożliwia 

przekazanie części podatku CIT lub zaliczki na podatek CIT 

na określone w ustawie cele, takie jak: wsparcie produkcji 

kinematograficznych, organizacji wykonawców, czy 

sportów zespołowych (np. piłki nożnej). Przedsiębiorca ma 

możliwość wyboru pomiędzy dotychczas funkcjonujacą a 

nową formą wsparcia. Może skorzystać tylko z jednej z nich.  

Oświadczenie o przekazaniu wsparcia należy 

złożyć w urzędzie skarbowym na standardowym 

formularzu lub w deklaracji podatkowej. Wysokość 

udzielanego wsparcia nie może przewyższać 50% 

zobowiązania do zapłaty zaliczki na podatek CIT lub 80% 

należnego podatku. 

Do udzielenia wsparcia niezbędne jest spełnienie 

określonych, przewidzianych w ww. ustawie, warunków. 

Urząd skarbowy będzie mógł przekazać darowaną kwotę na 

rzecz wspieranych organizacji tylko po spełnieniu 

warunków przewidzianych prawem. Podmiot udzielający 

wsparcia nie może mieć zaległości podatkowych 

przekraczających sto tysięcy forintów, musi również 

przedstawić odpowiednie zaświadczenia. W zamian za 

przekazane wsparcie na ww. cele nie jest on uprawniony do 

świadczenia wzajemnego ze strony obdarowanego. 

Wyjątkiem jest umowa sponsoringu w przypadku sportów 

zespołowych.  

W przypadku udzielenia wsparcia z podatku CIT, 

podatnicy mają prawo do ulgi w wymiarze równym 

przekazanej kwocie - w przypadku zaliczki na podatek i 

oświadczenia dotyczącego uzupełnienia zaliczki na 

podatek, nie więcej jednak niż 7,5% z 80% podatku 

należnego, bądź też w wymiarze równym przekazanej 

kwocie - w przypadku oświadczenia złożonego w deklaracji 

podatkowej, nie wyższym jednak niż 2,5% z 80% podatku 

należnego.  

Do udzielania wsparcia na rzecz sportów 

zespołowych stosuje się zasady szczególne.  

*** 

marzec, 2015 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie węgierskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


