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A tArtAlomból:

A távolról is nyújthAtó szolgáltAtások szAbályAinAk 
változásAi 2019. jAnuár 1-jétől

2019.� január� 1-jétől�már� nem� kötelező� a�MOSS�
rendszert� alkalmazni� azoknak,� akiknek� az� ilyen�
típusú�bevétele�sem�a� tárgyévben,�sem�pedig�az�
azt� megelőző� évben� nem� éri� el� a� 10.000� EUR-t�
(3.139.600� Ft).� Ez� azt� jelenti,� hogy� nem� a� vevő�
országa�szerinti�hely�lesz�a�teljesítési�hely,�hanem�
az� eladó� országa,� azaz� a� saját� áfa� szabályaink�
szerint�írhatjuk�a�számlát.

De�hogy�mi�is�az�a�MOSS�rendszer?�Négy�évvel�
ezelőtt,�azaz�2015�elején�jött�be�az�az�új�EU-s�sza-
bályozás,�ami�kissé�felborította�a�digitális�kisvállal-
kozások�életét.�Eredetileg�az�EU�csak�a�nagy�online�
vállalatokat�(pl.�Google,�Facebook)�szerette�volna�
nyakon�csípni�azzal�a�szabályozással,�hogy�a�digi-
tális� termékekre� (pl.� e-bookok,� videók,� MP3-ak,�
applikációk,� online� tanfolyamok� stb.)�magánsze-
mély� vásárlók� esetén�ne� a� cégek� székhelye� sze-
rinti�országban�kelljen�megfizetni�az�áfát,�hanem�
a�vevők�országában.�Viszont�ezzel�együtt�az�Euró-
pai�Unió�online�kisvállalkozói� is�beleestek�a�sza-
bályozási�körbe,�akik�otthonról�az�internet�segítsé-
gével� fejlesztik� ici-pici�mikrovállalkozásukat.�Pél-
dául� anyukák� árulnak� letölthető� szabásmintákat�
az�Etsy-n,�tanácsadók�online�tanfolyamok�kereté-
ben�végeznek�távoktatást,�informatikusok�fejlesz-
tenek�mobil�applikációkat�szerte�az�EU-ban.�Tehát�
szembesültünk�ezzel�a�nemzetközi�szintű�problé-
mával,�ami�számos�kisvállalkozás�mindennapjait�
nehezítette�meg�azóta�is.

A� problémát� egyébént� az� okozta,� hogy� ez�
a�törvény�nem�csak�az�áfásokat,�hanem�az�alanyi�
menteseket� is� érinti,� azaz�minden�adóalanyt,� aki�

ilyen� távolról� nyújtható� szolgáltatásokat� értéke-
sít.�Tehát�aki�addig�áfa�nélkül�számlázott�belföldi�
vevőinek,�az�2015.�óta�egy�külföldi�magánszemély�
vásárló�esetén�kénytelen� volt� felszámítani� a� kül-
földi� ország� áfáját.� Persze� aki� meg� 27%-os� áfá-
val�adja�digitális�termékeit,�ott�egy�külföldi�vásárló�
esetén�ugyanazt�a�terméket/szolgáltatást�kisebb�
áfával�lehet�értékesíteni�(köztudott�ugyebár,�hogy�
nálunk�a�legmagasabb�az�áfa�mértéke�az�EU-ban).�
Viszont�mi,� magyar�magánszemélyek� pedig� drá-
gábban� kapjuk� azóta� is� az� ilyen� jellegű� külföldi�
dolgokat.

Az�egésznek�az�adminisztrációja�egy�úgyneve-
zett�Mini�Egyablakos�Rendszeren�(rövidebb�nevén�
MOSS)� keresztül� bonyolódik� az� alábbi� felületen�
keresztül:� https://moss.nav.gov.hu/.� Magyaror-
szági� székhely� esetén� az� EU-s� sémát� kell� kivá-
lasztani,�utána�pedig�meg�kell�adni�a�vállalkozás�
adatait.� Fontos,� hogy� meg� kell� adni� a� weboldal�
címet�is,�ahol�végezzük�a�tevékenységünket,�ahol�
a�rendelés�zajlik,�illetve�egy�élő�telefonszámot�is.�
Ez� utóbbin� vissza� is� fognak� minket� hívni,� hogy�
ellenőrizzék,� tényleg� élő� ember� regisztrált-e� be�
a�rendszerbe.�Utána�negyedévenként�kell�küldeni�
a� bevallásokat� országonkénti� bontásban,� külön-
külön�amennyi�áfa�feléjük�keletkezett.�Majd�ezek�
után�már�csak�annyi�teendőnk�marad,�hogy�elutal-
juk�egy�központi�számlaszámra�euróban�a� teljes�
áfa�összegét.

A� tapasztalat� azt� mutatta� egyébként,� hogy�
maga� a� rendszer� egész� jól� működik,� és� sokkal�
könnyebb�is�benne�kitölteni�egy�negyedéves�beval-
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egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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lást�mint�mondjuk�egy�magyar�áfa�bevallást.�Per-
sze� jó�analitika�kell�hozzá,�ami�viszont�több�seb-
ből�is�vérezhetett.�Ugyanis�a�szoftveresek�nem�fel-
tétlenül� voltak� felkészülve� erre� a� szabályozásra.�
A�könyvelő�programok�jó�része�nem�tudja�kezelni�
azóta� sem� a� dolgot,� a� számlázó� programoknál�
viszont� több� olyan� is� van,� aminél� szépen� meg�
lehet� adni� a� különféle� áfa� mértékeket.� Állítólag�
mindössze�100-150�közötti�volt�azon�magyar�adó-
alanyok� száma,� akik� be� voltak� jelentkezve� ebbe�
a�rendszerbe,�amiről�egyébként�szerintem�főleg�az�
információhány�tehetett.�Az�adóhivatalnál�is�csak�
egy�kicsinyke�mag�foglalkozik�a�témával,�akik�kife-
jezetten�ezt�az�egyablakos�rendszert�kezelik.�Való-
színűleg�e�miatt�nem�is�ellenőrizték�különösebben�
ezeket� az� ügyleteket.� És� úgy� tűnik� szerencsére�
a�jogalkotók�is�rájöttek�arra,�hogy�a�kicsiket�talán�
nem�kellene�ilyen�mértékű�adminisztrációval�súly-
tani,�ezért�is�jött�be�ez�a�2019-es�változás.

Ha� valaki� regisztrálva� volt,� de� nem� szeretné�
a�továbbiakban�alkalmazni�a�MOSS-t,�az��2019-től�
kezdeményezheti� kilépését.� Ha� pedig� valaki�
mégis�maradni� szándékozik,� vagy� új� belépőként�
ezután� választaná,� akkor� nem� elég� regisztrálnia�
a�MOSS-ba,�de�a�’101E�és�a�’T201T�jelű�nyomtat-
ványokon� be� is� kell� ezt� a� választását� jelentenie�
a�NAV�felé,�amitől��2�évig�nem�is�térhet�el.

Az�én�javaslatom�az,�hogy�az�alanyi�adómen-
tesek�egyértelműen�azzal� járnak� jobban,�ha�nem�
regisztrálnak,� vagy� ha� eddig� benne� voltak,� akkor�
kezdeményezik�a�kilépésüket.�Viszont�az�áfások-
nak�érdemes�benne�maradni!�Hogy�miért?�Mert�aki�
áfás�és�bruttóban�határozta�meg�az�árait�(magán-
személyek�felé�ez�ugye�általában�így�szokott�tör-
ténni),�az�biztosan�kedvezőbb�áfát�fizet�külföldre,�
hiszen� a�magyar� 27%-nál� csak� alacsonyabb� kul-
csok�vannak�a�többi�EU-s�tagállamban.�� ◙
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