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HÍRLEVÉL 

 
 

az ÁFA irányelvhez kapcsolódó  
282/2011/EU végrehajtási rendeletr ől 

 
 
Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 
282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi 
elemeiről, amely az egyik legjelentősebb új uniós áfa 
jogszabály 2011-ben. 
 
A rendelet több olyan rendelkezést is tartalmaz, 
amivel már találkozhattunk a módosított áfa 
törvényünkben is. 
 
A rendelet hatálybalépése, f őbb tartalmi elemei 
 
 
A Rendelet legtöbb rendelkezése 2011. július 1-jén 
lépett hatályba. A hatálybalépés napjától kezdődően 
a Rendelet előírásai automatikusan alkalmazandók 
Magyarországon is külön parlamenti jóváhagyás 
nélkül. 
 
A Rendelet elsődlegesen az alábbi témaköröket 
érinti:  
 
- az adóalanyiság ismérvei;  
 
- a gazdasági letelepedettség értelmező 
rendelkezései;  
 
- az állandó telephely szerepe a szolgáltatások 
teljesítési helyének meghatározása szempontjából;  
 
- a számlakibocsátó részére javasolt feladatok a 
megrendelő azonosításával kapcsolatban,  
 
- módosítások az egyes szolgáltatási ágakra 
vonatkozóan. 
 
 
 
A gazdasági letelepedettséggel kapcsolatos 
értelmez ő rendelkezések 
 
Az adóalanyok gazdasági tevékenysége 
székhelyének meghatározására vonatkozóan a 
Rendelet új feltételrendszert vezet be. 
 
 
Ennek értelmében az adóalany gazdasági 
tevékenységének székhelye a vállalkozás központi 

 
 

 
NEWSLETTER 

 
 

about Regulation 282/2011/EU relating to VAT 
Directive 

 
 
The aim of our newsletter is to inform you about the 
main details of Implementing Regulation 
282/2011/EU that is the most important new EU VAT 
law in 2011. 
 
The Regulation contains several measures which 
are already stated in our Act on VAT. 
 
 
Coming into force and the main details of the 
Regulation 
 
Most details of the Regulation are effective from 1 
July 2011. From the date of coming into force the 
rules of the Regulation have to be applied 
automatically without any special parliamentarian 
approval. 
 
The Regulation concerns primarily the following 
subjects: 
 
- features of taxable personality 
 
- explaining rules for the place of establishment of 
business 
 
 
- role of fixed establishment in determination of 
place of supply of services 
 
- suggested duties for invoice issuers related to 
customer identification 
 
- modifications concerning specific service sectors 
 
 
 
Explaining rules related to establishment of 
business 
 
The Regulation introduces new condition system for 
the determination of taxable persons’ establishment 
of business. 
 
 
Due to this the place where the business of a 
taxable person is established shall be the place 



  

ügyvezetésének helye.  
 
 
 
A meghatározás során a következő tényezőket kell 
figyelembe venni:  
 
- hol hozzák meg a vállalkozás irányítására 
vonatkozó általános döntéseket;  
 
 
- hol van a vállalkozás székhelye a létesítő okirat 
szerint;  
 
- hol van az ügyvezetés üléseinek helye  
 
Ha a fenti szempontok figyelembevételével nem 
határozható meg egyértelműen a gazdasági 
tevékenység székhelye, akkor az a döntő, hogy hol 
hozzák a vállalkozás irányítására vonatkozó 
alapvető döntéseket. 
 
A rendelet egyértelműen kimondja, hogy egy 
egyszerű postai cím nem fogadható el az adóalany 
gazdasági tevékenységének székhelyeként. 
 
 
Ha valamely társaság külföldi bejegyzésű 
társaságnak nyújt, vagy ilyentől vesz igénybe 
szolgáltatást, akkor azt is vizsgálnia kell, hogy a 
másik félnek hol van a rendelet szerinti gazdasági 
tevékenysége székhelye. Ez főként az alábbi 
esetében releváns:  
 
 
- a társaság szolgáltatást nyújt egy társaságnak, 
melynek bejegyzett székhelye külföldön van, de a 
rendelet szerinti gazdasági tevékenység székhelye 
Magyarországon van, mivel ebben az esetben 
előfordulhat, hogy a szolgáltatást áfásan kell 
számlázni;  
 
- a társaság szolgáltatást vesz igénybe egy cégtől, 
melynek bejegyzett székhelye belföldön van, és az 
áfát számít fel, mivel ebben az esetben vizsgálni 
kell, hogy a szolgáltatónak a rendelet szerinti 
gazdasági tevékenység székhelye valóban 
Magyarországon van-e;  
 
- illetve ha abban a cégcsoportban, amelyhez a 
társaság tartozik, van olyan Magyarországra 
szolgáltatást nyújtó külföldi bejegyzésű cég, 
amelynek a rendelet szerinti gazdasági tevékenység 
székhelye Magyarországon van, mivel ez esetben a 
szolgáltatónak magyar áfát kell felszámítania a 
számlán.  
 
Az állandó telephely szerepe a szolgáltatások 
teljesítési helyének meghatározása 
szempontjából 

where the functions of the business’s central 
administration are carried out.  
 
 
During the determination the following factors have 
to be considered: 
 
- where the place where essential decisions 
concerning the general management of the business 
are taken, is 
 
- where the place where the registered office of the 
business is located is  
 
- where the place where management meets is 
 
Where these criteria do not allow the place of 
establishment of a business to be determined with 
certainty, the place where essential decisions 
concerning the general management of the business 
are taken shall take precedence. 
 
The Regulation clearly reveals that the mere 
presence of a postal address may not be taken to be 
the place of establishment of a business of a taxable 
person.  
 
If an enterprise renders or uses services for or from 
foreign registered enterprise then it has to be 
examined where is the place of establishment of 
business of the other party in accordance with the 
Regulation. It is mainly relevant in the following 
situations: 
 
 
- the enterprise renders service for a company which 
has a foreign registered place of establishment of 
business but according to the Regulation it is in 
Hungary because in this case service invoicing with 
VAT is possible; 
 
 
- the enterprise uses service from a company whom 
registered place of establishment of business is 
domestic and it charges VAT because in this case it 
has to be examined whether the place of 
establishment of business of the service renderer is 
really in Hungary according to the Regulation; 
 
- besides if the group of companies to which the 
enterprise is related have foreign registered 
enterprise rendering services to Hungary with place 
of establishment of business in Hungary concerned 
in accordance with the Regulation because in this 
case the service renderer is obliged to charge 
Hungarian VAT. 
 
Role of fixed establishment in determination of 
place of supply of services  
 



  

 
Annak eldöntéséhez, hogy az adott országban lévő 
állandó telephely részt vesz-e az ott teljesülő 
termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás 
teljesítésében, az alábbi tényezőket kell figyelembe 
venni: 
 
- Kizárólag azon állandó telephelyét kell figyelembe 
venni, amely a személyi és tárgyi feltételek 
tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő 
szervezettel rendelkezik az adott termékértékesítés 
vagy szolgáltatásnyújtáshoz.  
 
- A vállalkozás ezen állandó telephelyének tárgyi és 
személyi erőforrásait az adott teljesítéssel együtt 
járó feladatokhoz használja fel, a teljesítés előtt vagy 
az alatt.  
 
- Fontos kiemelni, hogy amennyiben az adott 
erőforrásokat a telephely kizárólag adminisztratív 
támogatási feladatokhoz – például könyveléshez, 
számlázáshoz és követelések beszedéséhez – 
használja fel, akkor ezek nem tekinthetők a 
teljesítéséhez felhasznált erőforrásoknak.  
 
- Az adóalany az állandó telephely szerinti tagállam 
által kibocsátott adószáma alatt számláz-e, kivéve, 
ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy 
helytelenül alkalmazta ezt az adószámot.  
 
Amennyiben azonban az adóalany gazdasági 
tevékenységének székhelye abban az országban 
van, ahol az ügylet teljesítési helye van, akkor 
mindig a székhelyet kell teljesítéssel érintettnek 
tekinteni az adott ügylet tekintetében még akkor is, 
ha az, az ügyletben nem vett részt. Ennek a hatását 
az alábbi példákkal illusztráljuk: 
 
Ha a magyarországi székhelyű cég külföldi állandó 
telephelye nyújt magyar cégnek szolgáltatást, akkor 
júliustól fel kell számítani az áfát. S ugyanígy ha a 
luxemburgi székhelyű cég állandó magyar 
telephelye nyújt Luxemburgba szolgáltatást, akkor a 
jövőben nem állíthat ki áfa-mentes számlát, csak 
áfásat. Vagyis a székhely a mérvadó, akkor is, ha az 
nem érintett a szolgáltatás nyújtásában.  
 
 
 
 
A számlakibocsátó részére javasolt feladatok a 
megrendel ő azonosításával kapcsolatban 
 
Ha a társaság külföldinek nyújt főszabály szerinti 
szolgáltatást, akkor csak abban az esetben 
számlázhat áfa nélkül, ha kellő gondossággal 
meggyőződött arról, hogy  
 
- a szolgáltatást igénybe vevő adóalany,  
 

 
Deciding whether the fixed establishment in a 
specific country is concerned in the goods sales or 
service rendering the following factors have to be 
considered: 
 
 
- Only the fixed establishment has to be considered 
which is characterized by a sufficient degree of 
permanence and a suitable structure in terms of 
human and technical resources to the goods sales 
and service rendering. 
 
- These human and technical resources of the fixed 
establishment are used for the tasks accompanying 
the completion before or during the completion. 
 
 
- It is important to emphasize that if the resources 
are used only for administrative purposes – like 
accounting, invoicing and collection of receivables – 
then they cannot be considered as used for the sake 
of the completion. 
 
 
- Whether the taxable person issues invoices under 
the tax identification number of the union member 
where its fixed establishment is located unless the 
circumstances show that it was used incorrectly. 
 
If the taxable person’s place of establishment of 
business is in the country which is concerned by the 
completion then this place has to be handled as 
considered place even if it is not considered at all. 
Look the affect of this rule by next examples: 
 
 
 
If a foreign fixed establishment of a company with a 
place of establishment of business in Hungary 
renders services for a Hungarian enterprise then 
VAT has to be charged from July. The same 
situation if a Hungarian fixed establishment of a 
company with place of establishment of business in 
Luxemburg renders service to Luxemburg then it 
cannot issue invoice without VAT but charged with 
VAT. Consequently the place of establishment of 
business is determining even if it is not considered in 
the service rendering. 
 
Suggested tasks for invoice issuers related to 
customer identification 
 
If the company renders service for a foreigner 
according to the main rules regarding supply of 
services then it can only issue invoices without VAT 
if it makes sure with adequate carefulness that 
 
- the service user is taxable person, 
 



  

- adóalanyi minőségében veszi igénybe a 
szolgáltatást, és  
 
- nincs belföldön áfa telephelye, illetve, ha van 
telephelye, az a szolgáltatás igénybevételével nem 
érintett.  
 
Az adókockázat minimalizálása érdekében ilyen 
esetekben érdemes a külfölditől az előzőekre 
vonatkozóan nyilatkozatot kérni. Javasolt továbbá az 
partner adószámának ellenőrzése (VIES adatbázis), 
külföldi adóhatósági igazolások bekérése nem EU 
országból származó megrendelő esetén stb., 
megalapozva ezzel az adóalany jóhiszemű eljárását. 
Ha ugyanis utólag kiderül, hogy valamely feltétel 
nem teljesül, a szolgáltató társaság, mint számla-
kibocsátó viseli az áfa kockázatot.  
 
 
Azon társaságoknak, amelyek már eddig is minden 
számlázáskor körültekintően jártak el vélhetően a 
rendelet elfogadása után sem kell mást tenniük. Ha 
azonban ezen eljárások hiányoztak, a rendelet 
kötelező előírásai miatt ezeket szükséges lesz 
bevezetni. 
 

Módosítások az egyes szolgáltatási ágakra 
vonatkozóan 

A rendelet is egyértelművé teszi, hogy ezentúl 
szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni az igénybevevő 
által rendelkezésre bocsátott gépalkatrészek 
összeszerelését.  
 
Júliustól a szállásközvetítés számlázásakor a 
teljesítési helyet már a szolgáltatásnyújtásra 
vonatkozó főszabály szerint kell meghatározni, azaz 
mivel külföldi adóalanynak nyújtják, áfamentesen 
kell számlázni. 
 
 
A rendelet pontosításokat tartalmaz továbbá a 
közlekedési eszköz fogalmára, illetve annak 
bérbeadási időtartamára vonatkozóan is. 
 
Fentiekkel kapcsolatos b ővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu   
 

- it uses the service as taxable person, and 
 
 
- it has no domestic VAT establishment or if it has it 
is not concerned by the service using. 
 
 
Minimizing the tax risk in these cases it is 
recommended to request for a declaration from the 
foreigner regarding the mentioned above. 
Additionally it is suggested checking the tax 
identification number of the partner (VIES database) 
or request for declarations from foreign tax 
authorities in case of relationships with non-EU 
partners, etc.., basing the taxable person’s well-
meant procedures. If later it turns out that a 
requirement is not fulfilled the service renderer as 
invoice issuer has to bear the VAT risk. 
 
After the Regulation approval there is no any 
additional task for the enterprises who also handled 
all the facts considerately up to now during invoicing. 
But if they miss these procedures then they need to 
be implemented because the obligatory rules of the 
Regulation. 
 
 
Modifications concerning specific service 
sectors 
 
The Regulation makes it also clear that henceforth a 
transaction which consists solely of assembling the 
various parts of a machine provided by a customer 
must be considered as a supply of services. 
 
From July the determination of place of supply of 
services in case of accommodation intermediated 
has to be done in accordance with the main rule 
regarding supply of services consequently as it is 
rendered for a foreign taxable person it has to be 
invoiced without VAT. 
 
The Regulation contains specifications for the term 
of means of transport and also for its hiring duration. 
 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
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