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Az európai egyedi azonosító
(EUID) lehetővé teszi a vállala-
tok és más tagállamokban nyi-
tott fióktelepeik azonosítását
az üzleti nyilvántartások össze-
kapcsolására szolgáló rend-
szerben (Business Registers
Interconnection System; továb-
biakban: BRIS).   

Mi is az a BRIS?

A BRIS – a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cég-
jegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló 2012/17/EU európai parla-
menti és tanácsi irányelv (továbbiakban: BRIS irányelv) alapján – egy olyan közös uniós platform,
amelyen keresztül lehetővé válik, hogy

→ az egyes tagállami nyilvántartások egymásnak adatot adjanak át abból a célból, hogy a 
határokon átnyúló jelentőségű változásokról az érintett tagállami nyilvántartások időben 
információhoz jussanak, valamint

→ az egyes tagállami nyilvántartásokból bárki információhoz jusson. 

A BRIS az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein és Norvégia központi nyilvántartásait,
kereskedelmi nyilvántartásait és cégjegyzékeit kapcsolja össze. A BRIS irányelv azonban rögzíti,
hogy nem célja egy központi nyilvántartási adatbázis létrehozása. 

Az európai egyedi azonosító funkciója

A BRIS irányelv szerint az európai egyedi azonosító a nyilvántartások közötti, a nyilvántartások
összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő kommunikációra szolgál. Ezért a vállalatok
és fióktelepek nem kötelezhetők arra, hogy feltüntessék az egyedi azonosítót az üzleti levelezés-
ben és megrendelőlapokon. Saját kommunikációs céljaikra továbbra is nemzeti nyilvántartási szá-
mukat (Magyarországon cégek esetében a cégjegyzékszámot) kell használniuk.
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Az európai egyedi azonosító lehetővé teszi a vál-
lalatok és más tagállamokban nyitott fióktelepeik
azonosítását a BRIS-ben.

»  1. oldal

Az új adóeljárási törvény  

A várhatóan 2018. január 1-jén hatályba lépő új
adóeljárási törvény egyaránt tartalmaz az adózók
számára kedvező és kedvezőtlen változásokat.

» 2. oldal 

Kedves Olvasónk!
Önnek hogy tetszik a következő
mondat? Kimagaslóan hatékony, a
nemzetközi piacokon is alkalmaz-
ható adózási folyamatok a lehető
legkisebb felelősségvállalási koc-
kázattal. Vágyálom? Nem, meggyő-
ződésem, hogy az adózás területe
úttörő szerepet játszhat a pénzügyi
szektor digitalizálásában.
A WTS évek óta nyomon követi az
automatizált adófolyamatokat, az
adózást érintő digitalizációs straté-
giákat. Ügyfeleinket megbízható
szaktudással, illetve innovatív adó-
zási eszközeinkkel támogatjuk a
teljes körű kockázatmenedzsment
területén a transzferárazás, az adó-
adminisztráció, az általános forgal-
mi adó, a személyi jövedelemadó
és az iparűzési adó esetében is.
A fejlődés nem ér véget az automa-
tizált folyamatokkal. Jövőbe mutató
együttműködésünk a Német Mes-
terséges Intelligencia Kutatóköz-
ponttal (Deutsches Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz –
DFKI) az intelligens adózási meg-
oldásokban betöltött vezető szere-
pünket támasztja alá.
A jövő már itt van: alakítsuk ki
együtt a szükséges keretfeltéte-
leket!
További információt az alábbi 
linken talál: wts.de/de/content/
digitalisierung_ki_steuer.php

Fritz Esterer
Az Igazgatóság Elnöke
WTS Steuerberatungs AG
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A magyar cégformák közül európai
egyedi azonosítót kap: 

→ a korlátolt felelősségű társaság,

→ a részvénytársaság, 

→ az európai részvénytársaság és

→ az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett vállalkozás által alapított 
fióktelep és kereskedelmi képviselet. 

http://www.wts.de/de/content/digitalisierung_ki_steuer.php
http://www.wts.de/de/content/digitalisierung_ki_steuer.php


Az európai egyedi azonosító felépítése

Az európai egyedi azonosító az országkódból, a nyilvántartás azonosítójából és a nyilvántartási számból áll, amelyhez szükség szerint
ellenőrző jel kapcsolódhat. Egy magyar cég európai egyedi azonosítója az alábbi egymást követő elemekből tevődik össze:

→ rövidített országkód (HU),
→ a cégnyilvántartás azonosítója (OCCSZ),
→ a cég cégjegyzékszáma.

A magyar cég cégjegyzékszámának változása nem jár az európai egyedi azonosító változásával.

A BRIS irányelv által érintett magyar cégek köre

A BRIS irányelv a korlátolt felelősségű társaságot, a részvénytársaságot, az európai részvénytársaságot, továbbá az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett vállalkozás által alapított fióktelepet és kereskedelmi képviseletet érinti a magyar cégformák közül. 

A BRIS irányelvet átültető jogszabály hatálybalépése napján a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló ezen cégek
esetében az európai egyedi azonosító a cégbíróság által a hatálybalépését követő napon, azaz 2017. június 9-én automatikus
végzéssel, elektronikus úton került megállapításra és bejegyzésre a cégjegyzékbe. A cégbíróság a magyar cégek európai egyedi
azonosítójának bejegyzéséről az állami adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt összesített formában értesíti.

Keresés a BRIS-ben

A BRIS az e-Justice portálon (https://e-justice.europa.eu) keresztül érhető el a „Nyilvántartások – Európai szintű cégnyilvántartások”
menüpont alatt az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Keresést cégnévre és/vagy cégjegyzékszámra lehet indítani. 
A keresés eredményeként díjmentesen elérhető a cég neve, székhelye, a nyilvántartása szerinti tagállam, a cég nyilvántartási száma,
típusa (jogi forma), a cégjegyzék azonosítója és az európai egyedi azonosító. A jogi forma eredeti nyelven szerepel, míg a jogi for-
mára vonatkozó rövid ismertetés az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelven elérhető. A BRIS irányelv nem zárja ki, hogy az adott
tagállam egyéb cégadat vagy cégirat vonatkozásában – ingyenesen vagy költségtérítés ellenében – is céginformációt biztosítson. 
A cégkeresés során egyelőre még nincsen mód arra, hogy költségtérítés ellenében az egyes dokumentumokat megvásároljuk (pl.
létesítő okirat, éves beszámoló).

Az új adóeljárási törvény 

Szerző: Gyányi Tamás
tamas.gyanyi@wtsklient.hu

A Nemzetgazdasági Minisztérium július 31-én nyilvánosságra
hozta az új adóeljárási törvény tervezetét, amely várhatóan
2018. január 1-jén fog hatályba lépni. Az új törvények (új adózás
rendjéről szóló törvény és a teljesen új adóigazgatási rendtartás-
ról szóló törvény) számos ponton hoz változást az adózás mene-
tében. Ezek közül a legfontosabbak a kiszabható bírságok mér-
tékére vonatkoznak, melyek egyaránt tartalmaznak az adózók
számára kedvező és kedvezőtlen változásokat.

Növekvő késedelmi pótlék és önellenőrzési pótlék teher 

A tervezet adózók számára fájdalmas pontja a késedelmi pót-
lékot és a késedelmi pótlékhoz igazodó (általában annak 50 szá-
zalékát jelentő) önellenőrzési pótlékot érinti. Az új törvényter-
vezet szerint a pótlék mértéke a jelenlegi jegybanki alapkamat
(0,9 százalék) kétszereséről (1,8 százalék) a jegybanki alapkamat
5 százalékponttal növelt mértékére (5,9 százalék) emelkedne. A jog-
alkotó ezzel a módosítással akarja megszüntetni azon helyzetet,
hogy a legolcsóbb hitelező jelenleg az adóhatóság, illetve az állam.
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2018. január 1-jétől Bírságszabályok 
változása

Jogintézmények
megszűnése

Új adóhatósági
szolgáltatások

Késedelmi kamat 1,8%  →  5,9%!

Új adóeljárási
törvény



A késedelmi pótlék minimális mértéke is változik a jövőben. A tervezet szerint a NAV az 5 000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot
nem írná elő. Ez az értékhatár jelenleg 2 000 forint. A tervezet szerint a kis összegű pótléktartozások kezelése, végrehajtása arányta-
lanul nagy kapacitásokat köt le, ez indokolja az értékhatár megemelését.

Adóbírságok

Jelenleg a bírság mértéke az adóhiány 200 százaléka, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások
meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. A tervezet a 200 százalékos bírságmértéket 100 százalékra csökkentené, mivel
a tapasztalatok alapján érdemben nem motivál a jogkövetésre a kiemelten magas 200 százalékos bírság, jellemzően csak a meg nem
fizetett tartozások összegét növeli. 

Új elem a feltételes adóbírság kedvezmény. Ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozat elleni felleb-
bezési jogáról lemond és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesülne a kiszabott adóbírság 50
százalékának megfizetése alól.

Mulasztási bírságok

A tervezet egyszerűsítené a mulasztási bírság szabályozását, és megszüntetne néhány bírság tényállást, úgy, mint a háztartási alkal-
mazott bejelentésének elmulasztását, a jogszerűtlen adóelőleg mérséklését, a számlatartási kötelezettség megsértését és az üzlet-
lezárást helyettesítő bírságot. Sajnos továbbra is maradna az EKÁER-rel kapcsolatos mulasztások esetén kiszabható, az áru értékére
vetített, maximálisan annak 40 százalékáig terjedő mulasztási bírság. Ezen kívül a jövőben várhatóan sokan szembesülnek majd azzal
a mulasztási bírság tétellel, amely az általános forgalmi adó összesítő jelentés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása,
késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén jár. Ekkor a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érin-
tett számlák, számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és az általános bírságszabály szerinti bírság adózóra egyébként
vonatkozó legmagasabb mértékének szorzata. Mindez a gyakorlatban például azt jelenti, hogy ha egy időszakban 3 számlát
hiányosan jelentünk majd, akár 3 x 500 000 forint mulasztási bírságot is kivethet az adóhatóság a gazdasági társaságokra (ennél nagyobb
számokba már bele se merjünk gondolni).

Megszűnő bonyolult jogintézmények

A bürokrácia-csökkentés jegyében számos bonyolult jogintézmény is megszűnhet. A tervezet szerint például a jövőben nem lesz
fokozott adóhatósági felügyelet, amely többek között formalizáltsága miatt is rendkívül nagy adminisztrációs terhet ró az érintett
vállalkozókra. Fontos változás lép életbe az adószám felfüggesztésével kapcsolatban is. A jogalkotó a gyakorlat megszüntetésére
tett javaslatot, indoklása szerint ugyanis a jogintézmény adózás szempontjából rendkívül nehéz helyzetbe hozza az adózókat. A fel-
függesztett adószámú adózónak ugyanis bizonyos jogai korlátozottak, viszont gazdasági tevékenységet folytathat, és az ahhoz kap-
csolódó adókötelezettségeinek is eleget kell tennie. Ezt az értelmezhetetlen és bonyolult kettősséget szüntetné meg a javaslat.

A szolgáltató NAV

A tervezet értelmében több új szolgáltatást is bevezet a NAV, ezek közül az egyik az úgynevezett mentorálás intézménye. Ennek
értelmében az adóhivatal szóban vagy írásban tájékoztatást nyújt a kezdő vállalkozásoknak az adókötelezettségeikről és az azok tel-
jesítését segítő információk elérhetőségéről. A kapcsolatfelvételt követően pedig fél éven keresztül személyre szabott segítséget nyújt.

A tervezet kedvező változást hoz az adóellenőrzések tekintetében is. Az új törvény értelmében az adóellenőrzések időtartama nem
haladhatja meg a 365 napot. Ez a változás természetesen nem érinti a magánszemélyeket, az egyéni vállalkozókat és a megbízható
adózókat. Esetükben a revizoroknak változatlanul 180 nap áll a rendelkezésükre, hogy befejezzék a vizsgálatot. 
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„Új elem a határon átnyúló átalakulás, mely-
nek során úgy szűnik meg egy társaság,
hogy egy külföldi társaságba olvad be,
megszüntetve ezzel Magyarországon jogi
személyiségét és gazdasági tevékenységét.”

Szeles Szabolcs, WTS Klient
pénzügyi tanácsadás – igazgató

forrás: inforadio.hu

Hallgassa meg!

Az egyre változó üzleti környezet a gazdasági társaságo-
kat is érinti, a cégek strukturális átalakulásának több oka
is lehet. Az adózási szempontok vagy a jogszabályi kör-
nyezetnek való megfelelés is szükségessé teheti a válto-
zást. A részletekről Szeles Szabolcs, a WTS Klient Financial
Advisory részlegének igazgatója beszél augusztus 10-én
este az InfoRádióban.

Hallgassa meg a beszélgetést a rádióban vagy ezen a linken!

http://wtsklient.hu/2017/08/10/atalakulas/
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Jelen WTS-információ nem minősül tanácsadásnak, és kizárólag válogatott témakörök általános ismertetésének céljára szolgál.

A hírlevélben foglaltak ezért nem tekinthetők teljesnek vagy kimerítőnek, továbbá nem alkalmasak arra, hogy egyedi esetekben
helyettesítsék a tanácsadást.  A tartalmak helyességéért nem vállalunk felelősséget.

A fenti vagy egyéb szakmai témakörökkel kapcsolatos kérdései esetén forduljon bizalommal WTS-tanácsadójához, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségek egyikén.

A WTS Klient szolgáltatásai: Egy kattintással Egy kattintással 
árajánlatot kérhet: feliratkozhat hírlevelünkre:

» Adótanácsadás
» Pénzügyi tanácsadás
» Jogi tanácsadás
» Könyvelés
» Bérszámfejtés

Ajánlatkérés > Feliratkozás > 

WTS Klient 
1143 Budapest • Stefánia út 101-103.
Telefon: +36 1 887 3700 • Fax: +36 1 887 3799
info@wtsklient.hu • www.wtsklient.hu 
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