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Post-Covid
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„Bevételéhség:”

még inkább

fontosabbá válik az 

állami költségvetési 

bevételek védelme

Erőteljesebb fellépés 

mindenfajta bevétel-

elvonással szemben
(adócsalás/kijátszás/ kikerülés, 

agresszív adótervezés)

Tovább erősödik 

az országok közötti 

együttműködés és a 

hatékony információ-

áramlás szerepe

„Információéhség”: 

megnövekedett tartalmú 

adatcsere iránti igény

Post-Covid



A Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet 

(OECD)
tevékenysége



OECD tevékenysége 1.
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Adóalap-erózió és 

profit-átcsoportosítás

• globális társasági 

adóbevétel veszteség 100-240 

Mrd dollár/év ~ 4-10% 

(OECD becslés)

BEPS akcióterv

• 2013

• 15 pontos akcióterv

• Basic Erosion and 

Profit Shifting

BEPS csomag

2014: köztes jelentés

2015: végső jelentés

Cél: átlátható adózási 

környezet biztosítása

BEPS



OECD tevékenysége 2.
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Előzmény

BEPS akcióterv 

15. pont

Cél:

• több kétoldalú adó-

egyezmény módosítása

• BEPS tagállami adó-

egyezményekbe iktatása

Összetett rendszer
• minimumsztenderdek 

kötelező választani

• állami fenntartások

(egybeszerkesztett szövegek 

Pénzügyminisztérium honlapján)

Kihirdetése

2021. évi III. törvény

Hatálybalépés

2021. március 5., július 1.

Multilaterális 

adóegyezmény



OECD tevékenysége 3.
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Befektetésekért folyó 

nemzetközi verseny

Tőkeszegény államok : 

versenyképes adórendszer

OECD: GloBE-

modellszabályok

jelentés, kommentár, 

példák (OECD honlap)

Global Anti-Base Erosion

Model Rules

(Világszintű 

adóalap-erózió ellenes 

modellszabályok)

Európai Unió: GloBE

„átültetése”

• 2021. december  22.

Bizottság 

irányelv javaslata

Globális 

társasági

minimumadó



Adóügyi információcsere 
az Európai Unióban



Eu-s és tagállami költségvetések védelme
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Pénzmosás elleni 

küzdelem
Anti Money Laundering 

Directive (AMLD)

Adókikerülés elleni 

küzdelem
Anti Tax Avoidance 

Directive (ATAD)

Adóügyi 

együttműködés 

fokozása és elmélyítése
Directive on Administrative 

Cooperation (DAC)

Büntetőjogi 

eszközök 

igénybevétele
(pl. pénzmosás)

Eszközök

(példák)



Adóügyi átláthatóság növelése
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Követelmény: 

gyors és hatékony 

információáramlás 

biztosítása

Meghatározó tényező:

rendelkezésre álló 

információ-fajták 

száma és terjedelme

Probléma:

információhiány

(információ minősége

is fontos)

Megoldás:

tagállamok közötti 

adóügyi információ-

csere kiszélesítése

Adóügyi 

átláthatóság 

növelése



Adóügyi információcsere kiszélesítése
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Uniós jogi eszközök

Megtakarítási 

irányelv (2003)

az első uniós 

automatikus 

információcsere 

rendszer

Közigazgatási együttműködési 

irányelv (DAC, 2011)

• előzménye: kölcsönös 

segítségnyújtási irányelv (1977)

• magyar jogszabály: 

2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.)



Megtakarítási irányelv 1.
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2003/48/EK 

tanácsi irányelv

• káros adóverseny elleni 

adócsomag

keretében fogadták el

Tőke szabad mozgása

(alapvető szabadság)

Eltérő illetékesség

(kifizető, haszonhúzó)

Tagállami adórendszerek 

összehangolásának hiánya → 

kamatjövedelmek utáni 

adózás elkerülése →

tőkemozgások torzulása

Cél: haszonhúzó 

természetes személyek 

által szerzett 

kamatjövedelmek 

tényleges adóztatása

Megalkotása



Megtakarítási irányelv 2.
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Hatályos: 2003. július 16  

– 2015. december 31.

Alkalmazása:

2005. július 1-jétől

Tárgyi hatálya:

megtakarításból 

származó 

kamatjövedelmek  
(pl. késedelmi kamat nem )

Kifizetők: 

• haszonhúzó személy-

azonosságának megállapítása 

• adatszolgáltatás tagállami 

(adó)hatóság részére

Tagállamok: 

automatikus 

információcsere 

(legalább évente egyszer)

Alkalmazása



DAC: fejlődési folyamat (tanácsi irányelvek)

DAC1

2011

DAC2

2014

DAC3

2015

DAC4

2016

DAC5

2016

DAC6

2018

DAC-Covid

2020

DAC7

2021

Unshell

javaslat
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DAC1 – 1.
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Új kihívások:

gazdasági és pénzügyi 

globalizáció negatív 

hatásai a nemzetközi és 

az uniós belső piacra

• Adófizetők növekvő mobilitása

• Pénzügyi eszközök 

nemzetközivé válása

• Jogi konstrukciók és

határokon átnyúló ügyletek 

növekvő száma

• Adócsalás

• Adókikerülés

• Agresszív adótervezés

• Káros adóverseny

Új szabályozási 

megközelítés:

nemzetközi és uniós szintű 

együttműködés fokozása

Előzmények



DAC1 – 2.
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2011. február 15-i 

2011/16/EU 

tanácsi irányelv
az adózás területén történő közigazgatási 

együttműködésről és a 77/799/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről

• Magyar elnökség

alatt fogadták el

• 2013. január 1-jétől 

felváltotta

az 1977-es irányelvet

Cél: 

közvetlenebb kapcsolat

a tagállami hatóságok

között

Központi 

Kapcsolattartó 

Irodák

felállítása

Megalkotás



DAC1 – 3.
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Hatálya: adók
kivéve: héa (áfa), vám, 

jövedéki adó, tb. járulékok, 

hatósági és szerződéses díjak

Minimumszabályok

tágabb körű 

együttműködés lehetősége

Banktitok nem akadály

Együttműködés formái
• információcsere

• jelenlét hivatalokban

• részvétel vizsgálatokban 

• egyidejű ellenőrzések

• kézbesítés

Információcsere 

erősítése 
• egységes 

formanyomtatványok

• közös kommunikációs hálózat

Jellemzők



DAC1 – 4.
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Információcsere 

típusok: 

• automatikus 

• spontán

• megkeresésre

Kötelező automatikus 

információcsere 

2015. január 1-jétől 
• a leghatékonyabb 

az adócsalás elleni küzdelemben

• évente legalább egyszer 

• öt konkrét jövedelem-

és tőkekategória 
(bővítés lehetősége)

• visszajelzés évente

• munkaviszonyból származó 

jövedelem

• vezető tisztségviselő díja 

• életbiztosítási termékek 

• nyugdíj

• ingatlan tulajdonjoga és 

ingatlanból származó jövedelem

Jellemzők



DAC1 – 5.
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Információcsere(bővítés) 

kiemelt fontossága

• folyamatos adat-

szivárogtatások (leaks)

2013: Offshore leaks

2014: Luxleaks

2016: Panama papírok és 

Bahama leaks

2017: Paradise papírok

2021: Pandora papírok

Szabályozási igény 

a minél szélesebb körű 

információcsere

DAC2-DAC7: 

alkalmazási kör 

fokozatos kiterjesztése
(további bővítés várható)

Módosítások



DAC2 – 1.
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2014/107/EU irányelv: 

pénzügyi 

számlainformációk

automatikus cseréje
(felváltja a Megtakarítási irányelvet)

Előzmények:

• Offshore-leaks (2013)

• külföldi pénzügyi 

termékek növekvő 

száma

Szabályozási előzmények
(nemzetközi fejlemények):

• FATCA (USA, 2010) 

• CRS (OECD, 2014)

Aktv. módosítás

Hatályos: 

2016. január 1-jétől

DAC2



DAC2 – 2.
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Foreign Account Tax

Compliance Act
• külföldi számlák adó-

megfeleléséről szóló törvény

• elfogadása 2010

Megállapodási 

kötelezettség 
külföldi pénzügyi intézmények 

és amerikai adóhatóság között 

(ügyfél-azonosítás, jelentéstétel)

Eu-s tagállamok – USA 

• kétoldalú, kormányközi 

megállapodások

• hatóságok közötti 

automatikus 

információcsere

Magyarország

2014. évi XIX. törvény

Adatfelhasználás: 

támogató eljárások

FATCA

(USA)



DAC2 – 3.
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Common Reporting

Standards
• közös jelentéstételi 

sztenderdek/előírások

• elfogadás 2014

Többoldalú 

megállapodás
• aláírás 2014. október

• magyar kihirdetés

2015. évi CXC. törvény

Pénzügyi intézmények: 

adatszolgáltatási és 

ügyfél-átvilágítási

kötelezettség

Államok:

automatikus adatcsere

kötelezettség
(pénzügyi 

számlainformációk)

CRS

(OECD)



DAC3 – 1.

22© 2022. dr. Bokor Csaba

2015/2376/EU irányelv

alkalmazás: 

2017. január 1-jétől

Előzmény: LuxLeaks

• luxemburgi „visszaélés” 

a feltételes adómegállapítási 

eljárásokkal

2014. november 5.

„Vád”

Luxemburg 

adóparadicsom

Jean-Claude Juncker 

• Luxemburg miniszterelnöke

az adómegállapítások idején

• 2014. november 1-jétől az 

Európai Bizottság elnöke

DAC3



DAC3 – 2.
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Kötelező automatikus 

információcsere 

kiterjesztése

Határokon átnyúló 

vonatkozású 

feltételes 

adómegállapítás

Határokon átnyúló 

vonatkozású 

előzetes ármegállapítás 
(szokásos piaci ár 

megállapítása)

Aktv. módosítás

Hatályos

2017. január 1-jétől

DAC3



DAC4 – 1.
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Multinacionális 

vállalatcsoportok

• agresszív adótervezése

• adózási gyakorlatuk 

átláthatóságának növelése

Hatósági elemzések

egyik fontos korlátja:

vizsgálatkor 

rendelkezésre álló 

adatok korlátozott volta

BEPS akcióterv 13. pont: 

elérhető adatok bővítése

• pl. Country-by-Country

Report (CbCR) adatok

• figyelembe véve az adózói 

adatok védelmét is

Az országonkénti jelentések 

cseréjéről szóló illetékes 

hatóságok közötti multilaterális 

megállapodás (2016)

Kihirdetés: 2017. évi XCI. törvény

Előzmények



DAC4 – 2.
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2016/881/EU irányelv

alkalmazás:

2017. június 5-től

Aktv. módosítás

hatályos: 

2017. május 31-től

Multinacionális 

vállalatcsoportok: 

országonkénti jelentés 

(CbCR) benyújtása

Tagállamok: 

országonkénti jelentések 

automatikus továbbítása
(tagi adóügyi illetőség, 

állandó telephely) 

DAC4



DAC5
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2016/2258/EU irányelv

Aktv. módosítás

• hatályos: 

2018. január 1-jétől

Előzmények: 

• Panama papírok 

• Bahama leaks

2016

Tényleges tulajdonos 

(haszonhúzó) megismerése

• előfeltétel: a pénzmosási 

nyilvántartás adataihoz történő 

adóhatósági hozzáférés 

biztosítása

NAV jogosultság

• tényleges tulajdonosi információk 

központi nyilvántartásából 

adatigénylés

• tényleges tulajdonosra vonatkozó 

adatokhoz és dokumentumokhoz 

hozzáférés

DAC5



DAC6
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2018/822/EU irányelv

• határokon átnyúló 

adótervezési 

konstrukciókra vonatkozó 

adatszolgáltatás

Ismertetőjegyek

(hallmarks)

• adókikerülési kockázat 

lehetősége

Ismertetőjegyek típusai 

• önmagukban 

kockázatot hordoznak

• további feltétel 

a főelőny teszt teljesítése 

(adóelőny elérése)

Aktv.

Hatályos: 2020. július 1.

Pénzügyminisztérium 

tájékoztatója

DAC6



DAC-Covid
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2020. június 24-i 

2020/876/EU irányelv

• hatályos:

2020. június 27.

Súlyos 

népegészségügyi válság

• tagállami korlátozó 

intézkedések

Adatszolgáltatási 

határidők opcionális 

(tagállami mérlegeléstől függő)

elhalasztása

DAC2, DAC6

Pl.  határokon átnyúló 

konstrukciókra 

vonatkozó információk 
(pl. első adatszolgáltatás

2021. február 28.)

DAC-Covid



DAC7
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2021/514/EU irányelv

Alkalmazás: 

2023. január 1-jétől

• Összetett gazdasági 

(kereskedelmi) környezet

• Gazdaság digitalizációja

• Digitális platformok használata

• Platformüzemeltetők

növekvő szerepe

• Adóztatási nehézségek

Eu-s és nem eu-s

platformüzemeltetők

adatszolgáltatásra kötelezése

Adatok tagállamok közötti 

automatikus cseréje

Adatszolgáltatás/csere tárgya 

• magánszemély értékesítők

• határokon nem átnyúló 

ügyletek

• ingatlan, közlekedési eszköz

bérbeadása is

DAC7



DAC Unshell
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Előzmény: 

Pandora iratok (2021)
• fedőszervezetek (postafiókcégek, 

shell companies) alkalmazása

• a legnagyobb szivárogtatás 

(több politikus is érintett)

Fedőszervezetek

• tényleges tevékenység 

(gazdasági jelenlét )

nélküli cégek

• kizárólag adóelőny elérése 

céljából „működnek”

2021. december 22.: Bizottság 

irányelv javaslata

• cél: fedőszervezetekkel történő 

adózási célú visszaélések 

megelőzése

• tervezett hatálybalépés: 

2024. január 1.

Eszközök pl.: 

tartalomvizsgálat 

(„kapu kritériumok”, 

kockázatos vállalkozások), 

jelentéstétel, szankciók, 

automatikus információcsere

DAC Unshell



Hozzáadottérték-adó (héa, áfa)
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Külön uniós jogszabály

2010. október 7-i 

904/2010/EU 

tanácsi rendelet

A héa területén történő 

közigazgatási 

együttműködésről és 

csalás elleni küzdelemről

Itt is van 

információcsere

+

automatikus 

információ-hozzáférés

Automatikus lekérdezés pl.

• összesítő nyilatkozat

• héa-alanyiság, héa-számok

• tagállami gépjármű-

nyilvántartások meghatározott 

adatai

Héa



Köszönöm a figyelmet!
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