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Távértékesítés - új szabályok
Egyablakos rendszer kiterjesztése a termékek távértékesítésére

2 esetben:

Termékek Közösségen belüli távértékesítése

Harmadik országokból importált termékek távértékesítése
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Feltételei:
nem adóalany személy részére (B2C); vagy olyan adóalany részére,
akinek a közösségi beszerzései nem tartoznak a héa hatálya alá

nem új közlekedési eszköz és egyéb, bizonyos szolgáltatásokkal 
együtt értékesített termékek (próbaüzem, üzembe helyezés, 
összeszerelés);

1.

2.



Közösségen belüli 
távértékesítés 
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Közösségen belüli távértékesítés - OSS rendszer 

Teljesítési hely:

• Ahol a termékek a beszerző részére történő feladás, illetve fuvarozás 
befejezésekor vannak  ott adózik, ahova megy az áru

Kivételek - továbbra is a termék feladásának helye minősül teljesítési 
helynek:

• A termékértékesítés áfa nélküli összesített értéke a folyó naptári év során 
és az előző naptári év folyamán sem haladta meg a 10 000 EUR-t

• A fuvarozás befejezésének helye szerinti adózás a küszöbérték alatt 
választható

Választási lehetőség:
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Harmadik országból importált 
termékek távértékesítése
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Harmadik országokból importált termékek távértékesítése alatt kizárólag a 
150 EUR valós értéket meg nem haladó küldeményként importált 
termékek értendők, a jövedékiadó-köteles termékek kivételével.

Bejelentési kötelezettség elektronikus úton az azonosítót kiadó 
tagállamnak (adóalany vagy közvetítő), hogy az IOSS-t kívánja 
alkalmazni

Az értékesítő / közvetítő kötelezettsége: havi IOSS áfa bevallás és 
befizetés az azonosítót kiadó tagállamban,

Az azonosítót kiadó tagállam fogyasztás szerinti tagállamonként a bevallás 
alapján szétosztja a befizetést
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IOSS adminisztratív kötelezettségek



A különös szabályozással a 
posták, gyorsposták, 

valamint egyéb, vámjogi 
képviselőként eljáró 

gazdálkodók egyszerűsítve 
fizethetik meg az áfát, ha 

nem használják az 
IOSS-t. 

Az import áfát a vevőktől a 
vámárunyilatkozatot 

benyújtó személy (például 
postai szolgáltató, 

futárszolgálat, 
vámügynökök) fogja 

beszedni, aki azt havonta 
fizeti be a 

vámhatóságoknak.

‚Vám elé állító 
személyek’ 

- 150 EUR értékhatárig

- Jövedékiadó köteles 
termék kivételével

Az áfát végső soron a 
küldemény címzettje fizeti 
meg, de azt a küldemény 

vámeljárását 
kezdeményező gazdálkodó 

– az a közvetítő, aki a 
csomagot behozza az 
országba – szedi be a 

címzettől, és fizeti be.

Különös szabályozás („special arrangement”)



Online platformokra 
vonatkozó új szabályozás
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Az online platformokra vonatkozó áfa fizetési kötelezettség
bevezetése

Ha egy elektronikus 
felület, például online 

piactér

Harmadik országokból 
150 EUR-t meg nem 

haladó értékű importált 
termékek 

távértékesítését segíti 
elő 

Akkor úgy tekintendő, 
mintha a piactér kapta 

volna meg, majd ő 
maga értékesítette 

volna a szóban forgó 
termékeket.
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Ha egy elektronikus felület, 
például online piactér

Termékek Közösségen 
belüli – a Közösségben 

nem letelepedett 
adóalany által nem 

adóalany részére történő 
– értékesítését segíti elő,

Akkor úgy tekintendő, 
mintha az online piactér 
kapta volna meg, majd ő 

maga értékesítette volna a 
szóban forgó termékeket.

Piactér fikciós termékértékesítése

Áfa irányelv 14a. cikk 

1.

2.



A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, 
tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A DTTL (vagy 
„Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt 
találja: www.deloitte.hu/magunkrol.

Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (Deloitte 
Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe Holdings Limited 
tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi, valamint kockázati tanácsadási területeken -
tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 600 hazai és külföldi szakértője segítségével. (Ügyfeleinknek 
együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat.)

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben
általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen dokumentumban megadott információk nem 
minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási, illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink 
üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy 
a döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.

Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország sem 
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az előzőek érintése 
nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a 
minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy 
adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.

Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és 
a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre 
jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető 
jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például 
gondatlanságból fakadó).

A fent írtaktól eltérően amennyiben az információk és az anyagok kifejezetten az Ügyfél és a Deloitte Magyarország között létrejött szerződés végleges 
teljesítéseként kerülnek átadásra, a Deloitte Magyarország felelősséget vállal azért, hogy a szolgáltatásnyújtás és - amennyiben van - az elkészült 
termék szerződésszerű. A Deloitte Magyarország rögzíti, hogy az anyagok és az információk kizárólag a szerződésben meghatározott személyek / 
szervezetek számára készülnek és célokra alkalmasak. A Deloitte Magyarország minden felelősséget kizár az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott 
dokumentumokból, anyagokból, információkból és adatokból fakadó vagy azokkal összefüggő károk vonatkozásában. Minden itt nem szabályozott 
kérdésre a vonatkozó szerződés irányadó. 

Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.

© 2020 Deloitte Magyarország

Hungarian Transfer Pricing Firm of the Year 2019
European Tax Firm of the Year 2017-2019

European Tax Compliance and Reporting Firm of the Year 2019
European Tax Technology Firm of the Year 2019

International Tax Review European Tax Awards


