Tárgy: Internet-hozzáférési szolgáltatás áfa kulcsa

Tisztelt Partnerünk!
Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2018. január 1-jével hatályba lépő rendelkezése alapján az internethozzáférési szolgáltatások vonatkozásában tovább csökken az alkalmazandó áfa-kulcs mértéke.
A 2017-ben a 18%-os kedvezményes áfa alkalmazására vonatkozó jogszabályi megfelelőség igényét szem
előtt tartva Társaságunk 2017 folyamán a nagykereskedelmi (az Eht. fogalomhasználata szerin hálózati)
szerződés keretében nyújtott internet szolgáltatásokat terhelő áfa mértékének tisztázására a
Nemzetgazdasági Minisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók főosztályától kért állásfoglalást.
A Minisztérium írásbeli állásfoglalásában leírtak alapján, az okfejtéssel teljesen egyetértve tájékoztatjuk, hogy
az internet-hozzáférési szolgáltatás csak és kizárólag abban az esetben tartozik a kedvezményes, 2018
január 1-jétől az 5% áfa kulcs alkalmazására kötelezett szolgáltatások körébe, ha azt végfelhasználó veszi
igénybe.
Az NGM az álláspontját az NMHH-val és NFM-mel történt egyeztetést követően adta ki. Eszerint: „... az
internethozzáférési szolgáltatás Áfa tv. szerint alkalmazandó fogalmát kiskereskedelmi szempontból kell
értelmezni. A 19/2003. (XII.27.) IHM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja alapján kiskereskedelem a
szolgáltató azon üzletága, amely mindazon tevékenységeket tartalmazza, melyek a szolgáltató által nyújtott
előfizetői szolgáltatások előfizetőknek történő értékesítésével kapcsolatosak. Előfizetői szolgáltatás alatt az
Eht. 188. § 25. pontja értelmében a nyilvánosan elérhető, ezen törvény értelmében hálózati szolgáltatásnak
nem minősülő elektronikus hírközlési szolgáltatást kell érteni.”
Az egyeztetett Minisztériumi állásfoglalás szerint így, amennyiben valamely szolgáltatás tartalmát tekintve
nem felel meg a fentebb hivatkozott előfizetői szolgáltatásnak, az nem tekinthető az Áfa tv.-ben foglalt
meghatározás szerinti internet-hozzáférési szolgáltatásnak és így arra a kedvezményes áfa kulcs nem
vonatkozhat. Az állásfoglalás indokolása részletesen kifejti, hogy „amennyiben egy szolgáltató kifejezetten
nagykereskedelmi (hálózati) szerződés keretében teszi lehetővé egy társszolgáltató számára, hogy az
előfizetői jogviszony keretében nyújtson internet-hozzáférési szolgáltatást, akkor ezen nagykereskedelmi
(hálózati) jogviszonyban nyújtott szolgáltatás nem minősülhet az Áfa tv. értelmében vett internet-hozzáférési
szolgáltatásnak, arra kedvezményes kulcs nem alkalmazható.”
Ezen jogértelmezés időközben megjelent a NAV honlapján, amely az alábbi linken érhető el.
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/kedvezmenyes_afa_merteke.html
Amennyiben a fentiek kapcsán kérdésük merülne fel, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre a
1444/2 telefonszámon vagy az ado@invitech.hu e-mail címen.
Együttműködésüket megköszönve maradunk tisztelettel,
Budaörs, 2017.10.25.
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