
Új bizonylatolási kötelezettség német adóalanytól történő 
termék beszerzése esetén

New requirements
goods from

A német Szövetségi Tanács döntése

alapján

németországi adóalany által teljes

tett Közösségen belüli termék ért

kesítés vonatkozásában az adóme

tesség érvényesítéséhez a magyar

adózói kört is érintő adminisztrációs 

kötelezettségek változására lehet

számítani.

A német áfatörvény végrehajtási r

tének (

Durchführungsverordnung

2012. január 1

alapján, amennyiben egy német adóalany a

Közösségen belüli értékesítéseit adóment

sen kívánja kezelni, úgy adminisztrációs

tekintetben a 2012. júniu

en hatályos feltételekhez képest megvált

zott feltételrendszernek kell megfelelnie.

Az Európában egyedülálló szabályozás

alapján az adómentesség alkalmazásához

már nem elegendő pusztán arra vonatk

zóan bizonylattal rendelkezni, hogy a te

mék elhagyta Németország területét,

nem a termék vevőjének egy meghatár

zott, a termék é

ra alkalma

és aláírva visszajuttatnia a német elad

nak. A tranzakciót csakis ezen bizonylat

alapján lehet ment

A szabályozás alapvető célja, hogy nehezí

se az áfa kijátszására irányuló ügyletek

megvalósulását, mindemellett azonban

számos kérdést vet fel.
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Az Európában egyedülálló szabályozás
alapján az adómentesség alkalmazásához
már nem elegendő pusztán arra vonatko-
zóan bizonylattal rendelkezni, hogy a
termék elhagyta Németország területét.
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New requirements on document proof
goods from German tax resident companies

A német Szövetségi Tanács döntése

alapján várhatóan 2012. július 1-től 

németországi adóalany által teljesí-

tett Közösségen belüli termék érté-

kesítés vonatkozásában az adómen-

tesség érvényesítéséhez a magyar

adózói kört is érintő adminisztrációs 

kötelezettségek változására lehet

számítani.

A német áfatörvény végrehajtási rendele-

tének (Umsatzsteuer-

Durchführungsverordnung, vagy „UStDV“)

2012. január 1-től változott rendelkezései 

alapján, amennyiben egy német adóalany a

Közösségen belüli értékesítéseit adómente-

sen kívánja kezelni, úgy adminisztrációs

tekintetben a 2012. június 30-at megelőző-

en hatályos feltételekhez képest megválto-

zott feltételrendszernek kell megfelelnie.

Az Európában egyedülálló szabályozás

alapján az adómentesség alkalmazásához

már nem elegendő pusztán arra vonatko-

zóan bizonylattal rendelkezni, hogy a ter-

mék elhagyta Németország területét, ha-

nem a termék vevőjének egy meghatáro-

zott, a termék és a tranzakció azonosításá-

ra alkalmas dokumentumot kell kitöltenie

s aláírva visszajuttatnia a német eladó-

nak. A tranzakciót csakis ezen bizonylat

alapján lehet mentesíteni az adó alól.

A szabályozás alapvető célja, hogy nehezít-

se az áfa kijátszására irányuló ügyletek

megvalósulását, mindemellett azonban

számos kérdést vet fel.

A decision by Germany’s Bundesrat

changes administrative conditions

for exemption regarding intra

Community supplies by German

taxpayers, which also affects Hu

garian taxpayers.

comes into

German taxpayers who wish to supply

goods or services as an exempt intra

Community supply must comply with the

new administrative requirements from 30

June 2012, under the amended provisions

of the implementing regulation of the

German VAT Act (Umsa

Durchführungsverordnung, “UStDV”),

which entered into force on 1 January

2012.

According to the new regulations, which

are unique in Europe, a document certif

ing that the goods have left the territory of

Germany will no longer be sufficient for

exemption.

and return a document to the German

seller, which describes the goods and the

transaction concerned in sufficient detail

to enable them to be identified. Only on

the basis of this document can the transa

tion be exempt.

The primary objective of the regulation is

to discourage transactions involving

fraudulent evasion of VAT, but it raises a

number of issues that may need to be r

solved.
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Új bizonylatolási kötelezettség német adóalanytól történő 

on document proof for the purchase of
German tax resident companies

A decision by Germany’s Bundesrat

changes administrative conditions

for exemption regarding intra-

Community supplies by German

taxpayers, which also affects Hun-

garian taxpayers. Expectedly, it

comes into effect on 1 July 2012.

German taxpayers who wish to supply

goods or services as an exempt intra-

Community supply must comply with the

new administrative requirements from 30

June 2012, under the amended provisions

of the implementing regulation of the

German VAT Act (Umsatzsteuer-

Durchführungsverordnung, “UStDV”),

which entered into force on 1 January

According to the new regulations, which

are unique in Europe, a document certify-

ing that the goods have left the territory of

Germany will no longer be sufficient for

exemption. The buyer must also fill in, sign

and return a document to the German

seller, which describes the goods and the

transaction concerned in sufficient detail

to enable them to be identified. Only on

the basis of this document can the transac-

e exempt.

The primary objective of the regulation is

to discourage transactions involving

fraudulent evasion of VAT, but it raises a

number of issues that may need to be re-
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Nem tisztázott, hogy a nyilatkozatot aláíró

személy milyen módon azonosítja magát.

További kérdés, hogy egy több szereplős 

ügyletben az ügyletben résztvevő felek 

milyen módon tudnak eleget tenni a fenti-

eknek.

* * *

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük,

forduljon szokásos kapcsolattartó partne-

réhez vagy Elkán Lászlóhoz (tel:+36 1 461-

9233, e-mail: laszlo.elkan@hu.pwc.com)

és Kőmíves Krisztinához (tel: +36 1 461-

9529, e-mail:

krisztina.komives@hu.pwc.com)

It remains unclear what method will be

to identify the signatory of the stateme

Another question that may arise is how

parties to a multi-party transaction sho

comply with the above regulation.

* * *

If you have any questions regarding the

above, please contact your usual relatio

ship partner or László Elkán (tel: +36 1

9233, e-mail: laszlo.elkan@hu.pwc.com

and Krisztina Kőmíves (tel: +36 1 461-9

e-mail: krisztina.komives@hu.pwc.com
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