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Információk azoknak a vállalkozásoknak a számára, amelyek igénybe
kívánják venni a szűkített egyablakos héaügyintézést
Kiegészítő útmutatás a szűkített egyablakos ügyintézés keretében kezelt
adatok ellenőrzéséhez

Új szabályok – 2015. január 1-től
A fogyasztóknak nyújtott távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatás és elektronikus
szolgáltatások után abban az országban kell majd adót fizetni, ahol a fogyasztó le
van telepedve (azaz a fogyasztás helye szerinti tagállamban).
A vállalkozásoknak módjukban áll egyetlen országot kijelölni arra, hogy az egyedüli
kapcsolattartási pontként járjon el a hozzáadottérték-adóval kapcsolatban őket érintő
kérdésekben. Ez a tagállam – az azonosítót kiadó tagállam – adja ki számukra a
héaazonosító számot, a vállalkozások pedig itt nyújtják be a héabevallásukat, és itt fizetik
be a fogyasztás helye szerinti tagállamokban nyújtott szolgáltatásokat terhelő héa
összegét (az azonosítót kiadó tagállamban működtetett webportálon keresztül).
Annak érdekében, hogy a szűkített egyablakos ügyintézés igénybevétele és az
igénybevétel feltételét jelentő regisztráció a lehető legegyszerűbb és legkönnyebb legyen
a vállalkozások számára, a fent említett gyakorlati útmutatót további iránymutatásokkal
egészítjük ki (lásd: kiegészítő útmutatás) a szűkített egyablakos ügyintézéssel
kapcsolatos adatok ellenőrzésének témájában (elsősorban a kkv-k és a nem uniós cégek
tájékoztatása céljából).
Az ellenőrzésekre vonatkozó iránymutatások
Tekintettel arra, hogy a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben benyújtott
héabevallások olyan adótételeket is fognak tartalmazni, melyek nem egy, hanem (a
fogyasztás helye szerint) több tagállamban esedékesek, fontos, hogy a tagállami
adóhatóságok megállapodásra jussanak a következők tekintetében:
-

hogyan célszerű ellenőrzések során felvenni a kapcsolatot a vállalkozásokkal;

-

milyen módon kell a vállalkozásoknak benyújtaniuk az ellenőrzéshez
szükséges információkat.

Ebből a célból iránymutatásokat dolgoztunk ki a szabványos ellenőrzési tevékenységekre
vonatkozóan (ezek az iránymutatások ajánlások csupán – nem bírnak kötelező érvénnyel,
és nem írják felül a tagállami szabályokat).
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Az alábbiakban mindegyik iránymutatás esetében feltüntetjük azoknak az országoknak a
jegyzékét, amelyek vállalták, hogy az ajánlásban foglaltak szerint járnak el.

Hogyan célszerű ellenőrzések során felvenni a kapcsolatot az adóalanyokkal
a. Első alkalommal lehetőség szerint az azonosítót kiadó tagállamon keresztül
kell felvenni a kapcsolatot az adóalannyal. Ezt követően eseti alapon célszerű
eljárni, mivel bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a fogyasztás helye
szerinti tagállam és a kérdéses vállalkozás közvetlenül egymással lépjen
kapcsolatba.
A fenti ajánlás nem érinti a fogyasztás helye szerinti tagállam adóhatóságának
azon jogát, hogy a 967/2012/EU rendelet 63. cikkének c) pontjában felsorolt
információk bekérése céljából közvetlenül felvegye a kapcsolatot az adóalannyal,
sőt, ennek kapcsán egyes esetekben kifejezetten szükségesnek bizonyulhat, hogy
a fogyasztás helye szerinti tagállam közvetlenül kapcsolatba lépjen a kérdéses
vállalkozással (pl. abból az okból, hogy kiegészítő magyarázatot kérjen a már
bekért és megkapott adatokkal összefüggésben).
Az ajánlásban foglaltak alkalmazását vállaló országok
BE, BG, DK, EE, ES, FI, HR, IE, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK.
b. Az azonosítót kiadó tagállamnak saját szokásos nemzeti eljárásainak megfelelően
tanácsos eljárnia, amikor felveszi a kapcsolatot azokkal az adóalanyokkal, akik az
uniós szabályozás keretében regisztrálják magukat az azonosítót kiadó
tagállamban. Az azonosítót kiadó tagállamnak első alkalommal e-mailben ajánlott
felvennie a kapcsolatot azokkal az adóalanyokkal, akik a szűkített egyablakos
ügyintézést a nem uniós szabályozás keretében veszik igénybe, és az azonosítót
kiadó tagállamban vannak nyilvántartásba véve.
Az ajánlásban foglaltak alkalmazását vállaló országok
BE, BG, CZ, DK, EE, ES, HR, HU, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT,RO, SE, SI,
SK, UK.
c. A fogyasztás helye szerinti országból érkező, kapcsolatfelvételt kezdeményező
esetleges megkereséseket az adóalany kapcsolattartási e-mail címére tanácsos
küldeni (mind az uniós, mind a nem uniós vállalkozások esetében). Tekintve,
hogy elektronikus rendszerről van szó, melyben a kapcsolattartás legfőbb eszköze
az adóalany elektronikus postafiókja, ezt ajánlott használni kapcsolatfelvétel
céljából, ha az adóalany nem abban a tagállamban van letelepedve, amelyik a
kapcsolatfelvételt kezdeményezi.
Az ajánlásban foglaltak alkalmazását vállaló országok
BE, BG, CZ, DK, EE, ES, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI,
SK, UK
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Hogyan célszerű az ellenőrzések során információkat bekérni a kereskedőktől
d. Célszerű, hogy az adóalany és az adóhatóság megállapodjon egymással arról, mi
az információcsere legjobb módja. Ennek során tanácsos figyelembe venniük,
milyen elektronikus kommunikációs eszközök állnak mindkettejük
rendelkezésére.
Az egyik lehetőség a szűkített egyablakos ügyintézés keretében történő ellenőrzés
céljára szolgáló szabványos, XML-formátumú ellenőrzési fájl (standard audit file
for MOSS, SAF-MOSS) használata.
A tagállamok el fogják fogadni ezt a fájlt (XML-formátumban), ha a kérdéses
vállalkozás ennek segítségével kívánja a kért információkat benyújtani.
Az ajánlásban foglaltak alkalmazását vállaló országok
AT, BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, HU, IE, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI,
SK, UK
Amint elkészül, a – 967/2012/EU rendelet 63. cikkének c) pontjában felsorolt,
a vállalkozások által nyilvántartandó információkra épülő – SAF-MOSS
ellenőrzési fájlt hozzáférhetővé tesszük webhelyünkön.

3

