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Tisztelt Olvasó!

Az Adózás Európában - X. Nemzetközi Adókonferencia a szakma egyik legaktuálisabb kér-
dését, az adótanácsadó szakma megnövekedett kockázatának, kriminalizálódásának vizsgálatát 
tűzte ki célul a legjelentősebb kockázatot rejtő adónem, az általános forgalmi adó aspektusából.

A tanulmánykötet a konferencia előadásainak anyagából került összeállításra.

A szakma kockázatának növekedésében - a rendkívül bonyolult és gyakran változó jogsza-
bályi környezet, a jelentős erőforrásokkal, egyre több információval és kedvező szabályozási 
környezettel rendelkező egyre hatékonyabb adóhatóság, a szigorú szankciórendszer, valamint 
a növekvő adminisztrációs kötelezettségek mellett - az egyre jelentősebb valós veszélyt rejtő 
büntetőjogi kockázat is fontos szerepet játszik.

Az első fejezet tanulmányaiban a szabályozási környezetet jártuk körbe a nemzetközi kite-
kintéstől a belföldi determinációkig, vizsgálva a pillanatnyilag kedvező költségvetési környezet 
fenntarthatóságát, az adóellenőrzések módszerében, az adóhatóság szemléletében történt vál-
tozásokat, illetve azt, hogy mindez hogyan érintheti az áfa rendszer továbbfejlesztését. Vála-
szokat kerestünk arra az alapvető kérdésre is, hogy „hibás termék”-e az összfázisú forgalmi 
adó és létezik-e terápia a meggyógyítására, vagy csak a hátrányos következmények folyamatos 
korrigálására van reális lehetőség.

A tanulmánykötet második fejezete a hazai és nemzetközi bíróságok munkájára építve mutatja 
be a témával kapcsolatos alapvető jogértelmezési problémákat, illetve a jogértelmezés változá-
sát, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mindezzel befolyásoljuk a magyar joggyakorlatot, segít-
séget nyújtsunk a jogalkalmazó adóhatóságok és adótanácsadók számára az egyes kérdések 
jogértelmezésében.

A tanulmányokból első kézből kapunk betekintést az Európai Bíróság által napjainkban 
tárgyalt legrelevánsabb ügye mellett a Kúria, a hazai és a nemzetközi bíróságok gyakorlatá-
ba, lehetővé téve a vizsgált országok bírósági gyakorlatának összehasonlítását. A fejezetben 
ismertetett álláspontok segíthetnek a bonyolult jogértelmezési kérdések megválaszolásában 
és a szemléletváltozás irányának megismerésében is. A fejezet olyan kérdésekre keresi - töb-
bek között - a választ, hogy kell-e egységes jogértelmezés? Hogyan hatnak vissza az Euró-
pai Bíróság döntései a magyar bírósági, adóhatósági gyakorlatra? Mennyire szubjektív az 
ügyek megítélése a „tudta vagy tudhatta volna” megközelítés esetén? Függ-e egy azonos 
irányelvre épülő ügylet megítélése attól, hogy melyik ország adóhatósága, bírósága az ille-
tékességgel rendelkező?

A harmadik fejezet az adóellenőrzési tapasztalatokat mutatja be az ellenőrzést végző adó-
hatóság és az adózók érdekeit képviselő okleveles adószakértők, ügyvédek tapasztalatinak ösz-
szefoglalásával és a vélemények ütköztetésével.

Keressük a választ arra a kérdésre is, hogy mit tekint az adóhatóság agresszív adótervezésnek 
és létezik-e agresszív adóellenőrzés? Hogyan működnek együtt a különböző országok adóha-
tóságai? Melyek az adózók leggyakoribb kérdései az adóhatóság felé? A fejezet lehetőséget 
teremt az ellentétes megközelítések, gyakorlati anomáliák megismerésére, és hozzásegít a közös 
cél, a jogszerű adózási környezet fejlesztéséhez. Ezek a közvetlen gondolatcserék nagymérték-
ben hozzájárulhatnak a másik partner fejével történő gondolkodáshoz, az adómorál növeléséhez, 
egymás érdekeinek tolerálásához úgy, hogy közben a közös cél sem szenved csorbát.

A negyedik fejezet - szervesen építve a megelőző anyagokra - a konferencia vezérgondola-
tával, az adótanácsadói kockázattal, annak növekedésével, a szakma kriminalizálódásával 
foglalkozik.
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Az adótanácsadó szakmában az adóigazgatási kockázat (bírság) mellett egyre erőteljesebben 
fenyeget a büntetőjogi kockázat. Az ezzel kapcsolatos nemzetközi és hazai elméleti megközelí-
tések és alkalmazott gyakorlat mellett nyomozói, ügyészi szemmel is vizsgálják a tanulmányok 
az adóigazgatási eljárás és a büntetőeljárás viszonyát, a bizonyítás módszereit, eszközeit, 
nehézségeit. A tanulmányok bemutatják a titkos információszerzés lehetőségeit, a nemzetközi 
közös nyomozások tapasztalatait, az adónyomozók lehetőségeit és korlátáit.

Az ötödik fejezet az elméleti megközelítést követően az adótanácsadók tapasztalatainak fel-
használásával, az adótanácsadói kockázat elemzésével, az adókockázat csökkentésének esz-
közeivel, módszereivel foglalkozik. Az adótervezés és adókockázat kapcsolatának szemlélteté-
sével, a legális adótervezési eszközök bemutatásával nemcsak pozitív hangulatú csattanót ad a 
fejezet a tanulmánykötetnek, hanem gyakorlatban hasznosítható módszereket is bemutat gya-
korló szakemberek számára.

A hatodik fejezet - a nemzetközi konferencia hagyományainak megfelelően - a környeze-
tünkben levő országok 2016. évi adóváltozásait mutatja be. Ez a fejezet lehetőséget ad arra, 
hogy jogszabályalkotóként, jogértelmezőként, jogalkalmazóként naprakészen megismerjük a 
környező országok adórendszerét, elemezzük az aktuális változásokat, hogy beépithessük azt a 
napi munkánkba.

Összegezve: a jubileumi Nemzetközi Adókonferencia előadásai alapján készült tanulmányok 
a 10 éves rendezvénysorozathoz méltó színvonalon, teljeskörűen mutatják be a szakma egyik 
legaktuálisabb, legnagyobb kockázatát jelentő területét. A tanulmány - eddig példa nélkül - egy 
kötetben tartalmazza, esetenként ütközteti a Kúria, a hazai és nemzetközi bíróságok, az 
ügyészség, a jogszabály előkészítők, az adóhatóság és az okleveles adószakértők képviselői-
nek szakmai véleményét.

A kötetet jó szívvel ajánlom a pénzügyi-számviteli szakma területén tevékenykedőknek, akik 
valamilyen okból idén nem tudtak személyesen részt venni Magyarország és a MOKLASZ leg-
nagyobb nemzetközi adórendezvényén.

A Kiadó
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1. Gazdaságpolitikai dilemmák

Annak eldöntése, hogy a magyar gazdaság fenntarthatóan növekszik-e, némi elemzést követel, 
hiszen a nemzetgazdaság környezete tele van változásokkal és kockázatokkal.

Ha azt vizsgáljuk, hogy növekedési összefüggésekben mi történik hazánkban az elmúlt néhány 
évben, akkor azt lehet látni, hogy elég nehéz az előrebecslés, mert nincs trend. Nincsen olyan 
trendvonal, amelyre gazdasági terveket lehet építeni. A magyar gazdaság teljesítménye az elmúlt 
tíz évben a trend helyett a fűrészfog modellt veszi fel, amit az l. ábra szemléltet.

1. ábra A magyar gazdasági teljesítmény tíz éve

Az ábrából jól kivehető, hogy éppen melyik gazdaságpolitikai beavatkozás miatt következett nö-
vekvés vagy zsugorodás. 2013-tól már valóban növekedési pálya látható, de ennek értékelésével 
is csínján kell bánni, hiszen megérkezett az 2016. 1. negyedévi GDP adat is. A használt gazdasági 
mutató- rendszer (GDP) alapján látható, hogy a magyar gazdaságnövekedés törékeny, ami való-
színűleg fenn fog maradni a következő időszakban is.

Amennyiben az időnkénti visszaeséseket, lassulásokat és hirtelen növekedéseket, vagyis az 
elmúlt évek fűrészfogait hosszabb időszakra ábrázoljuk, egy kicsit széthúzva és éves indexekre 
átalakítva, érthetővé válik, hogy a makro-közgazdászok miért beszélnek a magyar gazdaság nö-
vekedési potenciáljának gyengéiről.

A visegrádi négyek országainak reál GDP szintjét a rendszerváltás utáni időszakban vizsgálva 
elmondható, hogy mindenhol volt egy hasonló lefolyású visszaesés 2008 után. A reál GDP szint-
jének alakulását a térségben a 2. ábra szemlélteti.
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2. ábra A reál GDP szintjének alakulása a térségben

Volt egy majdnem homogén növekedési szakasz, amellyel a magyar gazdaság is együtt utazott. 
Akkor valóban létezett trend, ám 2008-ban véget ért, és azóta Lengyel- ország kivételével nem 
nagyon tapasztalható trendvonal.

Amikor a nemzetgazdasági teljesítményt becsüljük, akkor a negyedéves adat nem releváns. 
Ezért azt mindig el kell helyezni egy hosszú távú trendbe és természetesen nemzetközi összefüg-
gésekbe is. Az összefüggések jelentős részét azonban az emberek nem GDP-ben mérik meg, ami 
a makro-közgazdászok által használt mutató, hanem a személyes fogyasztásban.

A fogyasztást vizsgálva - azt is figyelembe véve, hogy a hazai árak jóval alacsonyabbak - nyil-
ván elmondható, hogy a magyar átlagfogyasztó az EU15 viszonylatában jóval alacsonyabb szin-
ten áll, mint például egy osztrák átlagfogyasztó, ám a mérték sokat számít (3. ábra).

3. ábra Az egy főre jutó személyes fogyasztás trendje

A fogyasztási képességet tekintve a szlovákok, lengyelek már régen lehagyták a magyar átlagfo-
gyasztókat.

A román gazdaság fogyasztási képességének a növekedése is nagyon figyelemre méltó. Ha to-
vább vezetjük ezeket az indexeket, akkor lényegében eltűnik az a több száz éves történelmi előny.


