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Cégünkről röviden 
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» Alapítás:1998 

» 100 munkavállaló 

» Több, mint 300 ügyfél 

» WTS Alliance tagja 

» Szolgáltatások:  

 adótanácsadás, 

 könyvelés,  

 bérszámfejtés,  

 számviteli tanácsadás 

 



 
 

Amire büszkék vagyunk 
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Általános adózási információk I. 

Ausztria Magyarország 
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» Átlagosan 12 adófizetési időpont 

» Éves adóadminisztráció 166 óra 

» 52%-os átlagos adóterhelés a profitra 

vetítve (Bécs) 

» 189 országból a 72. az adózás 

„könnyűségét” és adminisztrációját 

illetően 

» Itt is van reklámadó! 

 

 

» Átlagosan 11 adófizetési időpont 

» Éves adóadminisztráció 277 óra 

» 47.99%-os átlagos adóterhelés a profitra 

vetítve 

» 189 országból a 88. az adózás 

„könnyűségét” és adminisztrációját 

illetően 

» Itt van EKAER! 

 

Forrás: doing business 2015 



Általános adózási információk II. – társasági adó, ÁFA 

Ausztria Magyarország 
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» Társasági adó: 25 % 

» Specialitás: Csoportszintű adózás 

» Áfa: 20% (csökkentett kulcs 10%) 

» https://www.facebook.com/finanzministeri

um 

 

 

» 10% 500 millió Ft-ig, 19% 

» Maximum 2% iparűzési adó 

» Szigorúbb veszteségelhatárolási 

szabályok 

» Áfa: 27% 

» https://hu-hu.facebook.com/NAVprofil 

 

 

Forrás: WTS, bmf.gov.at 

https://www.facebook.com/finanzministerium
https://www.facebook.com/finanzministerium
https://www.facebook.com/finanzministerium
https://hu-hu.facebook.com/NAVprofil
https://hu-hu.facebook.com/NAVprofil
https://hu-hu.facebook.com/NAVprofil


Általános adózási információk II.  

Ausztria 
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Forrás: WTS, bmf.gov.at 



Általános adózási információk III. – személyi jövedelemadó 

Ausztria (eur adatok) Magyarország 
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Das Urlaubsgeld (auch Urlaubszuschuss, 

Urlaubsbeihilfe oder 14. Gehalt genannt) 

und das Weihnachtsgeld 

(=Weihnachtsremuneration oder 13. 

Gehalt) sind Sonderzahlungen. 

» 2016 – 15% adó 

» Családi kedvezmények rendszere 

 

Forrás: WTS, bmf.gov.at 



Külföldön vállalkozok, milyen kérdések merülnek fel? 
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» Hol fogok adózni? 

» Milyen jogszabályok vonatkoznak rám, és azok hogyan kapcsolódnak a 

magyar szabályokhoz? 

» Mennyit fogok fizetni? 

» Mikor kell fizetni? 

» Mit történhet, ha valamit nem jól csinálok?  

» Hogyan érdemes elkezdeni a tevékenységet külföldön? 

» Milyen jövedelemtípusok lehetnek? 

» Mit jelent egy telephely? 

» Mi a helyzet akkor, ha több adót fizettem be valamelyik országban? 

» Van információcsere az országok között?  



Jó, ha tudjuk, adóegyezmények EU szabályok 
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» Közvetlen adók: 1976. évi 2. törvényerejű rendelet, a Magyar Népköztársaság 

és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a 

jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadó területén Bécsben, 1975. február 25-én 

aláírt egyezmény kihirdetéséről 

» Információcsere: Automatikus (nem kérésre történő) információcserére vonatkozó 

multilaterális adóhatósági megállapodás (51 ország, 2014. október 29., +1 Svájc 

november 19.) - 2017 

» Társadalombiztosítás: EU koordinációs rendeletek: a 883/2004/EK rendelet, 

valamint a 987/2009/EK végrehajtási rendelet. Svájc is ide tartozik! 

» EU Irányelvek: elsősorban a 2006/112 Áfa Rendelet 

 

 

 

 

   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20130108
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:HU:HTML


Adóegyezmények – OECD Modell Egyezmény felépítése  
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» Személyi hatály  

» Hatálya alá tartozó adók 

» Definíciók 

» Illetőség 

» Telephely 

» Ingatlan vagyonból származó jövedelem 

» Vállalkozási nyereség 

» Hajózás, vízi és légi szállítás 

» Kapcsolt vállalkozások 

» Osztalék, Kamat, Jogdíj 

» Vagyon elidegenítéséből származó nyereség  

» Nem önálló tevékenységből származó jövedelem 

» Igazgatók tiszteletdíja 

» Művészek és sportolók 

» Nyugdíjak 

» Közszolgálat 

» Tanulók 

» Egyéb jövedelem 

» Kettős adóztatás elkerülése 

» Egyenlő elbánás 

» Egyeztető eljárás 

» Információcsere 

 

 

 

   



Esettanulmányok 
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1. A munkáltató 6 hónapos kiküldetésre küldi munkavállalóját Bécsbe 

TB szabályok A1, S1, egyezmény nem önálló munkavégzésre vonatkozó szabályai, 

183 napos szabály, tényleges gazdasági munkáltató fogalma 

2. Külföldön található ingatlant veszünk, és bérbe adjuk, és később szeretnénk akár 

értékesíteni is 

Egyezmény vizsgálata (ingatlan vagyon hasznosításából származó jövedelem 

adózása), milyen adónemek merülhetnek fel, hol kell a jövedelmet bevallani, mi 

kerül a magyar bevallásba? 

3. Magyar kft. külföldi családi ház építését vállalja el  

Egyezmény vizsgálata (telephely és vállalkozási nyereség cikkek vizsgálata), 

Telephely időtartam: Svájc, Németország 12 hónap, Ausztria 24 hónap, mi lesz a 

helyi iparűzési adóval? Általános forgalmi adó telephely definíciója (EU szabály) 

  



Ha mégis baj van, és büntetni akar a külföldi adóhatóság, számít a 

nyelvtudás és a szaktudás! 
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Der Buchhalter droht dem Chef: "Entweder geben Sie mir 

eine Gehaltserhöhung oder ich bewerbe mich beim 

Finanzamt als Prüfer!" 
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Gyányi Tamás 
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F +36 1 887 3799 
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