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Újabb változás és bizonytalanság 
 az időszakos elszámolású ügyletek 2014.július 01. utáni számlázása körül  

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Hírlevelünk aktuális számában az ÁFA tv.

1
 elszámolási időszakos (folyamatos teljesítésű) ügyletek teljesítési 

időpontjának újabb változásáról, illetve módosításáról kívánunk tájékoztatást nyújtani Önöknek. 

Mint azt a legutóbbi HÍR-ADÓ-ban jeleztük, a jelenlegi, még hatályban lévő szabályozás értelmében 2014. július 1-

jétől az időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjának főszabályként - a korábbi fizetési 

esedékesség helyett - az elszámolási időszak utolsó napja számítana. Az új szabályozást olyan, 2014. június 30. 

után kezdődő elszámolási időszakra kellene először alkalmazni, amelynél a fizetés esedékessége 2014. június 30-

át követő időpont. 

A benyújtott módosító Javaslat értelmében ugyanakkor az új teljesítési időpont szabályok csak olyan 2014. 

december 31-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén válnának először alkalmazhatóvá, amely 

tekintetében a fizetés esedékessége 2014. december 31-ét követő időpont. 

Amennyiben a Javaslat vonatkozó rendelkezése elfogadásra kerül, a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó 

módosítás határideje 2014. július 1-jéről 2015. január 1-jére tolódik, de további tartalmi módosítási javaslatok is 

várhatóak.  

 

A Javaslat elfogadásával az érintett adózók számára megfelelő idő állna rendelkezésre a szerződéses kapcsolatok 

felülvizsgálatára, a számlázási rendszerek átállításához, illetve az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok 

elvégzéséhez.  

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az érintett vállalkozásoknak már most célszerű az átállásra felkészülni és  

� áttekinteni, esetleg módosítani az érintett szerződéseket; 
� felülvizsgálni a számlázási mechanizmust; 
� megoldást kidolgozni az esetlegesen fellépő likviditási kérdésekre. 

 
A törvényjavaslat elfogadásának eredményéről később fogjuk tájékoztatni Önöket. 
 

*** 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
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 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 


