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Távértékesítés - új szabályok
Egyablakos rendszer kiterjesztése a termékek távértékesítésére
2 esetben:

1. Termékek Közösségen belüli

távértékesítése

2. Harmadik országokból importált termékek távértékesítése

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);
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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

Választási lehetőség:
• A fuvarozás befejezésének helye szerinti adózás a küszöbérték alatt
választható
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Harmadik országból importált
termékek távértékesítése
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IOSS adminisztratív kötelezettségek

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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Különös szabályozás („special arrangement”)

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.

Online platformokra
vonatkozó új szabályozás
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Az online platformokra vonatkozó áfa fizetési kötelezettség
bevezetése
Áfa irányelv 14a. cikk
1.
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.

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.

2.

Ha egy elektronikus felület,
például online piactér

Piactér fikciós termékértékesítése
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