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Beszámoló, Nemzetközi kapcsolatok 2017.év 

Közgyűlési előterjesztés, 2018.év 

 

 
 
EFAA (European Federation of Accountants and Auditors): 

 

Moklasz 2010.05.01-je óta teljes jogú (ordinary member) tagja a szervezetnek, amelynek 

jelenleg 17 tagszervezete van 14 országból, amely megközelítőleg 320.000 könyvelőt, 

könyvvizsgálót és adótanácsadót fed le Európa szerte. Az év során számos kérdőív, szakmai 

anyag megválaszolásában segítette a Moklasz az EFAA-t, illetve kaptunk a részükről ún, 

Newsletter-eket. Tagdíj 2015-ig 3.000 € volt, 2017.-től 3.500 €, 2018.évtől pedig 4.000 €-ra 

emelkedett. A finanszírozásban a német DStV 50%-os támogatást nyújott, beleértve a tavalyi 

évet, a jövőbeni finanszírozás azonban kérdéses. Tavaly Berlinben, 2017.06.08-09-én került 

sor az AGM megrendezésre, digitalizációs témakörben, amelyen dr.Kovács Ferenc titkár 

képviselte az egyesületet. A Közgyűlésen nem tudtak megállapodni a jövő évi költségvetésről, 

így azt nem hagyták jóvá. Az EFAA kincstárnoka, Maurice Buijs írásban jelezte, hogy nyár 

végén áttekinti az elnökség a kialakult helyzetet és a tagi hozzájárulásokat felülvizsgálják. 

Ennek eredményeként emelték ősszel a nagyobb szervezetek idei évi tagdíját 30.000 €-ról 

35.000 €-ra, míg a kisebb egyesületekét (így a miénket is) 3.500 €-ról 4.000 €-ra. 2017.06.01-

én az EFAA új Digitális Munkacsoportjába (Martin de Bie vezetésével) Dr.Zsignár 

Bernadette okl. adószakértő kolléganő lett javasolva, amelynek elfogadását Paul Thomson az 

EFAA új igazgatója 06.29-én írásban megerősített. Első érdemi ülésükre 2017.11.6-7-én 

került sor Brüsszelben, ahol személyesen képviselte szervezetünket. Az ebből adódó 

feladatokkal, információkkal kapcsolatban a kolléganő a Közgyűlés számára írásos anyagot 

állít össze. 

 

XI.Nemzetközi Adókonferencia (2017.06.15.-16.): 

 

A nemzetközi együttműködés a szomszédos országok szakértőin túl az EFAA és IOTA 

képviselőivel szorosabbá vált, így különösen Portugália és Németország vonatkozásában. 

Az elnöki köszönőlevélre tett visszajelzésük alaján, nagyon hasznosnak ítélték a Digitális 

revolúció és az új nemzetközi adótrendek c. konferenciát és nagyon jól érezték magukat. 

 

Német Adótanácsadók Szövetsége (DStV): 

 

Tavaly is megrendezésre került 2017.10.08-10-e között a DStV éves 40. adókonferenciája, 

szintén digitális átalakulás témakörében. A konferencia helyszíne Berlin volt. A 

részletesebb beszámolót és magyar nyelvre lefordított anyagokat a moklasz weblapján lehet 

megtalálni, amelyek bővebb ismereteket nyújtnak az érdeklődő kollégák számára. Prof. Dr. 

Axel Pestke, ceo. megkeresésére (2017.05.05) Moklasz is aktívan közreműködött az ún. 

Európai Szolgáltatási csomag (notifikációs eljárás, arányossági teszt) irányelvi javaslatainak 

véleményezésében, amelyet az IRM részére is továbbítottunk. 



2. számú melléklet 

2 

 

ETAF (European Tax Advisor Federation) = Európai Adótanácsadók Szövetsége: 

 

Megalakulás: 2015.december, székhelye: Brüsszel, alapító tagországok: Franciaország 

(CSOEC), Németország (BStBK, DStV), Olaszország (CNDCEC), amelyhez később 

Belgium is csatlakozott. Célok: tagok közötti adózási kérdésekben való hatékony 

együttműködés, EU szinten való adótanácsadói érdekek képviselete, EU intézményekkel való 

szakmai kooperálás, közös standardok és szükséges szabályozások kiépítése végül nemzetközi 

szinten való együttműködés fokozása, illetve szakmai tapasztalatcsere biztosítása. Ennek 

segítése céljából heti rendszerességgel készít ún. Weekly Tax Newsletter-t, biztosít aktuális 

adózási kérdésekben szakmia hozzászólási, illetve szakmai konferenciákon való részvételi 

lehetőséget. Beveztő konferenciájuk: 2016.09.28-án került megrendezésre Brüsszelben, ahol 

Rabb Andrea képviselte az Egyesületet és tartott angol nyelven előadást az AFECCA 

meghívása alapján. 2017.05.24-én a szervezet elnökétől, Philippe Arraou úrtól érkezett egy 

szakmai programmal egybekötött ún. Nyílt Napra (Building an EU tax system címmel, 

amelyről rövidesen szintén írásos összefogalaló készül) vonatkozó meghívás a Moklasz 

részére, amely később június végén technikai okok miatt december 4-5-re került módosításra. 

Jelenleg az ETAF tagbővítésben gondolkodik, több komoly érdeklődő van, így különösen 

spanyol, portugál, román egyesületek. A 2017.12.04-ei ETAF Elnökségi ülés keretében a 

Moklasz (Rabb Andrea képviseletében) és a Román CECCAR szakmai egyesület 

bemutatkozási lehetőséget kapott, amelynek során az ETAF tagjai is jobban megismerhették 

szervezetünket. Másfelől ez alkalmat biztosított arra is, hogy személyesen jobban 

meggyőződhessünk az ETAF célkitűzéseiről, elképzeléseiről, jövőképéről, továbbá arról, 

hogy amennyiben új tagokat kíván felvenni, az milyen tagdíjjal, kötelezettségekkel, 

költségekkel és előnyökkel járna szervezetünk számára. Jelenleg az alapító nagy egyesületek 

évi 50.000 €-t fizetnek, amelyet fokozatosan 40.000 €-ra szeretnének csökkenteni. 

Kislétszámú tag hiányában tárgyalás révén sikerült a kezdeti 10.000 €-t 4.000 €-ra 

csökkenteni, amely éppen a jelenlegi EFAA tagdíjunkkal megegyező, viszont egyértelmű 

lenne a könyvelési témákról az adózási kérdésekre való áttérés. 2017.12.14-ei Elnökségi ülési 

egyeztetésünknek megfelelően további pontosító adatokat kértem 2018. januárban és 

februárban az ETAF-tól különösen a megfigyelői státusszal, jogokkal, kötelezettségekkel, 

kötelező költségekkel kapcsolatban, mivel az elnökség megállapítása az volt, hogy 

indokoltnak és célszerűnak tűnik a váltás az EFAA-ból az ETAF-ba azonban a fokozatosság 

elve mentén, azaz megfigyelői státusszal kezdve, azt is csak 2018.07.01-jétől.  

 

Közgyűlési előterjesztés: 

 

A fentiek alapján véleményem szerint érdemes átgondolni 7 éves EFAA tagságunk után, 

amely alapvetően a KKV-k könyvelésével összefüggő szakmai érdekképviseletet látja el az 

EU-s, illetve globális szinten, hogy az ETAF milyen lehetőségeket jelenthetne a Moklasz 

számára. Természetesen a döntés meghozatalában több tényezőt is figyelembe kell venni, 

mint például a tagdíj mértékét, szakmai programokhoz kapcsolódó esetleges kiadásokat, de 

mindenekfelett az kell mérlegelni, hogy milyen szakmai hozadékot jelenthet ez a változás 

egyesületünk számára. Ez pedig következően a fent felsoroltakból, egyértelműen a közvetlen 

kapcsolódást biztosítaná szinte real-time módban az EU-s, nemzetközi aktuális adózási 

javaslatokhoz, elképzelésekhez, illetve szakmai érdekképviselethez és konferenciákhoz. 

Továbbá lehetőséget biztosítana szakmai véleménynyilvánításhoz nemzetközi szinten, amely 

alapszabályunk egyik célkitűzése is. Továbbra is lényeges kérdésnek tartom a szükséges 

anyagi keret megteremtését a Moklasz költségvetésén belül az aktívabb nemzetközi 

szerepvállaláshoz, mivel hosszú távon egyetlen kollágától sem várható el, hogy saját 

költségén finanszírozzon „hivatali” képviseletet. Itt természetesen nem a külföldi önköltséges 
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konferenciákra gondolok, hanem amit kijelölt tagunk a Moklasz képviseletében és érdekében 

tesz szorosan a szakmai célokhoz kapcsolódóan. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Kőzgyűlést, hogy szavazzon az alábbi 2 kérdésben: 

 

1. EFAA tagságunk megszüntetése 2018.01.01-vel. 

 

2. ETAF-hoz való csatlakozásunk 2018.07.01-vel, megfigyelői státuszban. 

 

 

Budapest, 2018.03.21. 

 

 

Készítette: Rabb Andrea, 

Moklasz NK. alelnök, Okl.Adószakértő 

 


