Szja, járulékok és társasági adó a brexit után
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én éjfélkor rendezett módon kilépett az Európai Unióból
(brexit). A kilépést az EU és az Egyesült Királyság által elfogadott megállapodás alapján egy
2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak követi. Az átmeneti időszakban az Egyesült
Királyság továbbra is alkalmazza az EU joganyagát, így a gyakorlatban része marad a belső
piacnak és a vámuniónak. A következőkben adónemenként tekintjük át azokat az adózási
információkat, kérdéseket, amelyek a gazdálkodó szervezeteket és a természetes személyeket
érintik, érinthetik a brexit következményeként.
Személyi jövedelemadó
A magyar adóügyi illetőségű magánszemélyeknek az Egyesült Királyságból származó
jövedelmeikkel összefüggő adókötelezettségeit nem befolyásolja, hogy az Egyesült Királyság
kilépett az Európai Unióból. Az így megszerzett jövedelmek utáni adókötelezettségeket a
kilépés után is a jelenleg érvényben lévő, a Magyar Köztársaság, Nagy-Britannia és ÉszakÍrország közötti Adóegyezmény1 rendelkezései alapján kell megítélni. Az Adóegyezmény
szabályait kell alkalmazni olyan esetekben is, amikor az Egyesült Királyságban adóügyi
illetőséggel rendelkező magánszemélyek Magyarországon szereznek jövedelmet (pl.
Magyarországon létesítenek munkaviszonyt).
Társadalombiztosítási kötelezettségek: biztosítás és járulékfizetés
Az Egyesült Királyság és az EU közötti megállapodás szerint 2020. december 31-ig
változatlanul alkalmazni kell a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló EK
rendeletek2 szabályait, így változatlanul irányadóak az alkalmazandó jogra vonatkozó
szabályok, és érvényesül az egy tagállam joghatóságának elve. Ez azt jelenti, hogy az
Egyesült Királyságban dolgozó magyar munkavállalóknak (vállalkozóknak), illetve a
Magyarországon munkát végző angol állampolgároknak a társadalombiztosítási helyzete
nem változik 2020. december 31-ig.
Kettős adóztatás elkerülése a társasági adóban
Az említett háromoldalú adóegyezmény a társasági adóra is alkalmazandó. Ha a megszerzett
vagy juttatott jövedelemre az adóegyezmény hatálya kiterjed, annak előírásai felülírják a
társasági adóról szóló törvény rendelkezéseit3. Mindezekből következően az Egyesült
Királyság Európai Unióból való kilépése a társaságiadó-kötelezettséget sem befolyásolja, arra
ugyanúgy az eddigi szabályok alkalmazandók.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a
tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIV. törvény
(a továbbiakban: Adóegyezmény)
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A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet és az annak végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet
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A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. § (4) bekezdése értelmében a
nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett
nemzetközi szerződés e törvénytől eltérő előírást tartalmaz.
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