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Beszámoló, Nemzetközi kapcsolatok 2019.év 
 

 
 
XIII.Nemzetközi Adókonferencia (2019.06.13-14.): 
 
A nemzetközi együttműködés a szomszédos országok szakértőivel szorosabbá vált, így 
különösen Ausztria, Románia, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Szerbia 
vonatkozásában. A konferencia második napján az ETAF elnöke, Philippe Arraou úr is 
előadást tartott a Digitális Gazdadság adóztatása címmel. Az elnöki köszönőlevélre tett 
visszajelzésük alaján, nagyon hasznosnak ítélték a Digitálizáció és Kommunikáció az 
adózásban c. konferenciát és nagyon jól érezték magukat. Itt külön kiemelendő, hogy a 
konferencia előadás-anyagából magyar és angol nyelvű kiadvány került kiadásra ezzel is 
segítve a külföldi érdeklődő szakemberek tájékoztatását a magyar adóváltozásokkal 
kapcsolatban. 
 
ETAF (European Tax Adviser Federation) = Európai Adótanácsadók Szövetsége: 
 
Megalakulás: 2015.december, székhelye: Brüsszel, alapító tagországok: Franciaország 
(CSOEC), Németország (BStBK, DStV), Olaszország (CNDCEC), amelyhez később 
2016.01.01.-től 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 szakmai hozzászólási, illetve szakmai 
konferenciákon való részvételi lehetőséget. Bevezető 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, vonatkozó meghívás a Moklasz részére, amelyre 
december 4-5-re került sor. 2018.év során az ETAF tagbővítésben gondolkodott, mivel 
több komoly érdeklődő is jelentkezett, így a spanyol, portugál, román egyesületek. A 
2017.12.04-ei ETAF Elnökségi ülés keretében a Moklasz 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. 2017.12.14-ei Elnökségi döntésnek megfelelően további pontosító adatok 
kerültek bekérésre 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 



2 
 

csak 2018.07.01-jétől. A 2018.03.28.-ai megerősítő Moklasz Közgyűlési döntés értelmében 
tagfelvételi írásbeli kérelmet nyújtottunk be az ETAF-hoz kezdeményezve 2018.07.01-től 
tagságunkat, de egyelőre csak megfigyelői státuszban. 2018.05.23-án Brüsszelben az ETAF 
elnöksége egyhangúan megszavazta a Moklasz és CECCAR (román egyesület) 
csatlakozását 2018.07.01-jétől, ezzel az ETAF létszáma 7 tagúra bővült. 2018.07.01-től heti 
rendszerességgel kapjuk meg angol nyelven az adóhíreket (Weekly Tax News-t) amelyek 
magyar nyelven is továbbításra kerülnek a kollégák részére fordítás után. 2018. és 2019.-es 
év során több alkalommal is volt lehetőségünk EU-s irányelvek véleményezésében (pl.: 
2010/45/EU számlázási irányelv, Notifikációs eljárás) vagy Európai Bizottsági kérdőívek 
kitöltésben közreműködnünk (pl.: 2011/16/EU-s DAC irányelv). De aktívan résztvettünk akár 
Európai Parlementi megkeresésben, amely során az ETAF a tagszervezetek adótanácsadói 
szabályozás specialitásait állította össze kérdőív alapján. Érdemes megemlíteni, hogy az 
ETAF 2019.februárjában véglegesítette az Európai Adótanácsadók Alapszabályát, amely 
ugyan nem kötelező a tagok számára, de jelzésértékű az Unió felé. Végül kiemelném a 
szakmai konferenciákat, amelyek szintén nagyon jó lehetőséget biztosítanak a szakmai 
továbbképzésre és kapcsolatépítésre. 2018.11.20-án Brüsszelben került megrendezésre a 
„Digitalizáció könnyebbé teszi-e az adózást” című konferencia, illetve 2019.03.20-án az 
„Adózás jövőbeni trendjeiről” EP, EB képviselők részéről. 2019.12.05-én szintén 
Brüsszelben került sor a „Future dynamics of EU tax policy” (EU adópolitikájának jövőbeni 
dinamikája) rendezvényre. Mindegyiken képviseltette magát Egyesületünk, amelyekről 
magyar nyelvű összefoglaló kerül weblapunkra feltöltésre.  
 
2020.évi előzetes információk: 
 
 2020.06.12-13-ai XIV.Nemzetközi Adókonferenciára meghívtuk előadás 

megtartására Philippe Arraou ETAF elnök úrat, Benoit Vanderstichelen korábbi IEC-
IAB elnököt és Luigi Carunchio alelnök úrat. Az ETAF elnöke örömmel elfogadta 
meghívásunkat, amelyről 2020.02.21-én írásban tájékoztatott minket. Tekintve 
azonvan a COVID-19-es helyzetre a nyári konferencia elhalasztásra kerül. 

 2020.05.05-én került volna megrendezésre az ETAF szokásos évi Közgyűlése, majd 
azt követő szakmai napja, „The European Green deal from a tax perspective” (Az 
Európai Zöld alku adózási szemépntból). 2020.03.23-ai tájékoztatásuk alapján ezek is 
a COVID-19 miatt későbbi időpontra kerülnek áthelyezésre. 

 Végül kiemelném, hogy az ETAF Alapszabályának 7.cikkelye értelmében ún. 
megfigyelői státuszt egy egyesület max. 2 évig tarthat fenn (amely a mi esetünkben 
2020.07.01-jével jár le). Ezt követően 2 opció áll rendelkezésre, vagy teljes jogú 
tagsági kérlemet nyújt be, amely számos előnnyel járhat (pl.: Közgyűlésen való teljes 
szavazati jog, Elnökségben való részvételi lehetőség, illetve EU-s szakértői 
csoportokban, így az ún. Expert Group-ban való könnyebb képviseleti lehetőség stb.) 
vagy a 10.cikkely alapján tárgyév 06.30-ig tagságról való lemondás bejelentése. Ez 
utóbbi esetben évvégével megszünik a tagsági jogviszony. Zárásként megjegyzem, 
hogy a számunkra kialkudott évi csökkentett 4.000 euró-s jelenlegi tagdíj nem 
változna abban az esetben sem, ha teljes jogú tagokká válnánk. 

 
Budapest, 2020.03.25. 
 
 

Készítette: Rabb Andrea, 
Moklasz NK. alelnök, Okl.Adószakértő 


