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Beszámoló, Nemzetközi kapcsolatok 2021.év 
 

 
 
XV.Nemzetközi Adókonferencia (2021.08.30-31.): 
 
A nemzetközi együttműködés a szomszédos országok (Ausztria, Németország, 
Románia, Ciprus) és az ETAF országok adószakértőivel szorosabbá vált (így 
különösen Németország és Franciaország vonatkozásában). A hibrid formában 
megszervezett konferencia első napján az ETAF elnöke, Philippe Arraou tartott 
előadást ETAF válaszok az adózási kihívásokra. Másnap Prof.Dr. Hans Michael 
Korth a versenyképesség és minimumadó témakörben fejtette ki az uniós szervezet 
álláspontját, a Moklasz szakmai álláspont (amelyet Siklósiné Antal Gyöngyi alelnök 
képviselt) ellenében. A szomszédos országok képviselői is nagyon hasznos előadást 
tartottak a 2020-21.évi legfontosabb adóváltozásaikról, illetve arról, hogy a Covid 
hatására milyen speciális adószabályokat hoztak. Fontos kiemelni azt is, hogy a 
Moklasz mindig hangsúlyt helyez arra, hogy a szomszédos országok 
adószakembereivel jó kapcsolatokat ápoljon. 
 
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 
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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 
célszerűnek 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. 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. 2020.01.01-
jével az osztrák adókamara, KSW (Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer) is csatlakozott az egyesülethez, de egyelőre megfigyelői 
státuszban, így a tavalyi évre 8 tagúra növekedett a tagság. A 2021.09.14-ei ETAF 
Közgyűlésen az olasz tagszervezet (CNDCEC) jelezte, hogy 2021.12.31-jével kiválik 
az egyesületből, viszont a KSW bejelentette, hogy 2022.01.01-jével teljes jogú 
tagként kíván résztvenni a szervezet működésében. 
 
Az ETAF Alapszabályának 7.cikkelye értelmében ún. megfigyelői státuszt egy 
egyesület max. 2 évig tarthat fenn (amely a mi esetünkben 2020.07.01-jével járt ez 
le). Ezt követően 2 opció állt rendelkezésünkre, vagy teljes jogú tagsági kérelmet 
nyújtunk 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 
megszűnt volna a tagsági jogviszony. A 2020.08.26-ai Moklasz Közgyűlés végül úgy 
döntött, hogy kezdeményezzük a teljes jogú tagságot, amely iránt írásbeli kérelmet 
nyújtottunk be az ETAF-hoz, amelyet hivatalosan a 2020.12.10-ei Közgyűlésükön 
egyhangú szavazással jóváhagytak. Így a Moklasz 2020.07.01-től teljes jogú tagja 
az ETAF-nak. 
 
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. 2018-2021-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 részt vettünk 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 
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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 összefoglaló kerül weblapunkra feltöltésre.  
 
2020-21-es években a COVID miatt a személyes találkozások, konferenciák 
elmaradtak, helyettük több online idegen nyelvű (angol, német, francia és olasz 
tolmácsolásban) konferenciát is szervezett az ETAF és a Német Adótanácsadók 
Egyesületének brüsszeli irodája, amely aktuális témákat mutatott be és elemzett uniós 
szakértők (EP, EB stb.) bevonásával.  
 
2020-ban többek között: 2020.06.30-án „The role of tax policy, in response to the 
Covid-19 economic crisis” vagy 2020.12.01-én „The role of tax adviserts in 
strengthening tax compliance” címmel.  
2021-ban többek között: 2021.10.12-én pedig a „Stable recovery through fair 
taxation” vagy „The future of Professional law” címmel. 
 
2021.08.31-én tartott Moklasz Közgyűlésen Rabb Andrea, alelnök került jelölésre az 
ETAF 5 tagú Elnökségébe, amelyet később az ETAF 2021.09.14-ei Közgyűlése 
egyhangúan megszavazott. Ez pedig további nemzetközi (Európai Uniós) 
kapcsolatrendszer erősítést és bővítést tesz számunkra lehetővé. 
 
Bükkábrányi Nemzetközi Találkozó (2021.11.06-13) 
 
2021. november 6. és november 13. között került megrendezésre a Testvérvárosi akció 
keretében az Európa a polgárokért elnevezésű program által finanszírozott SPECIAL 
– Szolidaritási Célok Erősítő Együttműködési Kezdeményezések és Tanulás című 
projekt nemzetközi találkozójára, melynek helyszíne Borsod-Abaúj-Zemplén 
tartományban elhelyezkedő Bükkábrány községe volt. Az EU által finanszírozott 
SPECIAL projektet a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete (MOKLASZ) 
vezette, további résztvevők Swieqi (Málta), Vallerano (Olaszország) Jevisovice 
(Cseh Köztársaság) önkormányzatok és a ciprusi a NikArt Journey egyesület 
képviselői voltak. Itt kiemelném Nyirő Ildikó, miskolci Moklasz tag fontos szerepét, 
mivel az ő kezdeményezésére vett részt szervezetünk az uniós pályázaton, amelyet 
végül a Bükkábrányi Közös Önkormányzattal megnyert. A nemzetközi találkozó révén 
lehetővé vált a résztvevő tagállamok önkormányzati delegációnak közvetlenül 
megismerni és tapasztalatokat cserélni az egyes országok által folytatott azon 
gyakorlatokról, melyek segítséget nyújtanak az állampolgáraiknak, vállalkozásaiknak, 
melynek érdekében partneri kapcsolatokat építenek ki civil szervezetekkel, 
egyesületekkel is. Az önkormányzatok együttműködése révén lehetővé válik a 
földrajzilag és kulturálisan ugyan eltérő, de a közös európai értékeket valló 
önkormányzatok együttműködésének bővítése, fejlesztése. 
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A nemzetközi találkozó első napján Bükkábrány polgármestere köszöntötte a 
küldöttséget, a közeli önkormányzatok meghívott vezetőit. A MOKLASZ elnöke és a 
polgármester üdvözlő beszédében kiemelte, hogy rendkívül fontosak az olyan 
rendezvények, melyek témája az összefogás lehetőségeinek a bemutatása. A 
résztvevők mindegyike örült, hogy a veszélyhelyzet pillanatnyi mérséklése lehetőséget 
adott e rendezvény megtartására. Az első Workshop témája a „Helyi önkormányzatok 
feladatai a gazdasági nehézségek és a kulturális lehetőségek csökkenésének 
megakadályozása a fiatalok életében” volt. A delegációk bemutatták a környezetük 
mellett, a fenti cél érdekében az önkormányzatuk által kialakított és működtetett 
gyakorlatokat. A nap második részének a témája a „Helyi fiskális rendszer” 
bemutatása volt, ennek keretében megismerhettük, hogyan segíti az adóbevétel az 
adminisztráció csökkentését a vállalkozások érdekében. A Workshop 2. részében a 
MOKLASZ adószakértői bemutatták a magyarországi adórendszer főbb jellemzőit. 
A delegációk szintén ismertették a helyi adórendszerüket. A második nap témája a 
„Helyi adórendszer: a vállalkozások támogatása és a COVID-19 tapasztalata volt, 
amelyeket szintén Workshop keretében dolgoztak fel a konferencia résztvevői. A 
delegációk bemutatták a pandémia kedvezőtlen hatásait ellensúlyozó politikájukat, és 
az európai támogatás felhasználásának területeit, módjait. Workshop lezárásaként 
felkérték a delegációk tagjait, hogy mutassák be a személyes álláspontjukat „az 
európai politika hatása a mindennapokban”. Az egyes vélemények érdekes 
meglátásokat eredményeztek, melyeket a későbbiekben akár hasznosítani is lehet. 
Összességében elmondható – a résztvevő kollégák visszajelzése alapján is -, hogy egy 
nagyon színvonalas és hasznos konferencia került megszervezésre és lebonyolításra, 
amelyhez jelentősen hozzájárultak előadásban és szervezésben is érintett tagjaink.  
 
 
Budapest, 2022.04.04. 
 
 

Készítette: Rabb Andrea, 
Moklasz Nemzetközi Alelnök, 

Okl.Adószakértő 


