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Budapest
TiszteltVez6rigazgat6
Ur!
KOszdnettel
vettemlevel6t,amelybenr6szletesen
kifejti azOTPP6nztdrszolgdltat6
Zrt. ds a PannonTikett Kft. egyiittmiilriiddsdbenmft alkalmazott,de elkiildniilt
funl<ci6katis ell6t6azonosit6k6rtyasegits6g6vel
megval6sltani
kivdnte-utalv6ny
juttatAs!,
forgalmazasi-,
bev6lt6sirendszed,
Meger6sitem, hogy ad6z6si szempontb6lnem kifog6solhat6 a level6ben
ismertetettrendszerm{ikcidtetese,ha az e-utalvdnyjuttat6si kOr6betartoz6 6ruk
(szolg6ltatSsok)
ellen6rt6k-kiegyenlit6s6re
ir6nyul6tranzakci6sor6naze-utalvfnyt
bevflt6 r6szdrril nem tdrtdnik tdnylegesfizetds, vagyis a kirtya az el6v lasztott
utalv6ny-funkci6jdban
nemk6szp6nz-helyettesit6
fizetdsieszkdzkdnt
miikitdik.
Alldspontom szerint ad6z si szempontb6l ez a felt6tel a tranzakci6
lebonyollt6sdr6l,valamint az elsz6mol6sokmegval6sul6s6r6l
lelrtak szerint
teljesiil.Azonbanaz Ugyletbenfts4 vev6 felek kdztisfelel6ssdge
a miik6dtet6s
sor6n annak 6tldthat6biztosftdsa,hogy az utalvdny-funkci6tekintet6benaz
elektronikus azonosft6 klrtya haszn|Iatfval ne val6suljon meg k6szp6nzhelyettesit6elektronikusfi zetdsieszkdzhaszn|lat.
Budapest,2007.november,,1d,,.
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TisztettVczdrigazgat6Iir!
A PdnziigyiSzcrvezetek
Allami Feltigyeletdnek
kiegdszitettvdlemdnyetdbbfunkci6skirtya
jogi megitCldsdre
vonatkoz6an
a kdvetkezd.
A Feltigyclethezintdzett ismitelt megkeresdsdben
az OTP Penz:!6rszolg6ltat6
Zrt. (a
tov6bbiakban:Pdnzt6rszolg6ltat6),
az OTP OrszagosEgdszsdgpinztrir
(a tovribbiakban:
Pdnzt6r)ds az OTP Bank N)"rt, (a tovdbbiakban:
Bank) riltal kibocs6tand6kttzdsktutya
kapcsenannakmeger6sitdsdt
kdri, hogy az €lcktronikusutalvenynem minds0lkdszpdnzhelyettesit6
fizet6sicszkdznek,
tov6bb6hogy az utalviny kibocs6t6ja,aPen?latszol}|ltatb
az
utalviinnyal kapcsolatos elszemoles soren nem vdgez pdnzforgalmi szolg6ltat6si
tevdkenysdget.
Az elektronikusutalvany funkci6 kapcs6na leveldbenleirtak szerint az utalv6nnyal
kdzvetlenolfizetCsimiivcloteknemvdgezhetdk,
tovrbbaaz elektronikuspdnzt6rol6sdra
sem
alkalmas.Ezen ttlmen6en az utalvanytfelhasznlil6munkav6llal6az utalv6nyhaszn6lata
szempontjdb6l
egyetlenjogi szemdllyelsincsszerz6ddses
kapcsolatban,
igy veliik szemben
p6nzkdveteldse
semdllhatfenn.
Az elektronikusutalv6ny kibocsrit6saes az azzal kapcsolatoselszamoldskapcs6n
els6dlegesen
a hitelintdzetekr6l
dsa pdnztigyivdllalkozdsokr6l
sz6l61996.dvi CXIL titrvdny
(Hpt,)2. sz6mumelldkletV5. pontj6banmeghat6rozott
elektronikus
pdnz,valamintkdszpinzhelyettesitdfrzetdsieszkdzkibocsAtesa,
illet6legaz ezzelkapcsolatos
szolgaltat6s
nyujtesa
pdnziigyiszolg6ltat6si
tevdkenysdg
tatalm6tkell vizsgehi.
5.1 Kiszp,hz-helrettesit6fizetdsi eszki)z
6) az elektonikusDdnzcszkdz.
c, olyan dolog, amely az Ugyfdl szdmaralehei6vdtcszi, hogy a pdnziigyiintdzmdnnyel
szembenfenndll6
valamelypdnzkcjvetelis6vel
rendelkezzdk.
illetitlegannakterhdrekiszp6nztvegyenfel. vagy eruk. illet6teg
szolgnltatasok
ellendrtdkd!
az elad6nakvagya szolgAltat6nak
kiegyenlitse.
5.2 Eleklrcnikuspinz: keszpanzatvdteleillet5leg szdmlapdnz
atutal6saellen6benkibocsdtoltelektronikus
pdnzeszkdziin
t6roltpdnzirt6k,amelyetelekrronikus
fizetdscdljAb6la kibocsAt6n
kivul mdsis elfogad.
5.3 Elektrcnikus
ptkzeszkJ:rolyan k6szpCnz-helyettesit6
fizetdsieszkoz- igy kiiliin(tsendrt6kttuol6kertya,
szdmii6gdp
memorja- amelyaz elektronikus
p6nztrrolAsara
szolgal6s amellyel ilgyfdlkozverleniil
v6gezher
^z
fizetesimiiveleleket.
5.1 Kisrpin.-helyetteshd
fizetdsi
rtzeftsi esrkdz kibocsdtdsa:szed'des alapjAna k6szpinz-helyettesir6
eszkijznek
az ngyf6lrendelkezdsdre
bocsdrasa.
5.5 Klsrpdtl,-helrettesit6
s2algdhar.isr],.ijrlrr
a kdszpdnz"helyettesitd
izetiti eszka.kibocs.ifisdwlkapcsaLatos
fizetdsieszkdzkibocsdtdsira,
kezel6sdre
ds hasznrlatara
vonatkoz6jogszabdlyok
alapjlinnyujtoft,iller6legaz
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iigyfdllel,valamintaz elad6valvagya szolerltal6val
kdrbttszerz6desben
a kibocs6t6Altalelvillalt szot':attatasok
dsszessege.(.
. .)

Amint az a Feliigyelethez
intdzettmegkeresiseib6l
kitrinik,jelen csetbenaz el6re fizetett
drtdketnen1az utalv6nyt rolja, 6s az iigyfdl nem vdgezvele fizetdsimiiveletet,ugyanisa
pdnziigyielsziimoliisaz utalvdnyelszdmol6
,,tdnyleges
rendszerhez
a kereskeddt6l
beirkezett
analitikafiiggvdnydben,
az ellen6rzdst
k6vet6enegykds6bbiiddpontban
val6sulmeg.,,Ennek
alapj6nazelektronikus
utalviinyfunkci6nemmindsithet6
pdnzeszkdznek.
elektrcnikus
A kdszpdnz-helyettesit6
fizetdsieszkdzc) pontjdbanleirt kitdriumoknakszintdnnernfclel
meg teUes mdrtdkbenaz elektronikusutalvriny,ugyanis nem a k6rtya birtokosa(a
munkavillal6)rendelkezikpdnzkOveteldsdvel
oly m6don,hogy kifizeti a sz6ml6t;ennek
rendezdse
a keresked6ds a Pdnztarszolg6ltat6
kdzdtt ut6lag megy vdgbe,a mrir idizell
,,analitikaftiggvinydben".Amennyibenez ut6bbiinditjacl a fizetdsimr.iveletet,
nem pedig
magaaz clekhonikusutalvannyalvdgrghaitott
milvelet,akkoraz utalvanycsupena birtokosa
azonositasara
szolgdl,igy ezcn funkci6janem min6sithetdkdszpdnz-hclyettesit6fizetCsi
eszktiznek.
Az el6z6 all6sfoglalasunkban
kifejtettekszerinta tervozettkonstrukci6a Hpt. 2, sz6mi
melldklet19. pontj6barmeghatiirozott
pdnzforgalmi
szolgeltat6si
tevdkenysdget
is drintheti.
9. PAn4orgalni szolgdltuMs:klliin jogszabalyszefint a pdnzforgalomkdrCbennyirjtott szotg6ltal6sok
tjsszessdge,
ideertve€ls6sorban
a pdnzforgalmiszdmlavezetdst,
a fizetdsimcgbtz6sokteljcsirCsCt,
iv6bb6 a
nemzeikozi
flzetdsiforgalomlebonyolltrlet.

Az tigyfdlpCnzek
kezel6se,clszdmoldsa,
az Ugyf'dlegyenlegek
nyilvdntartasa
meghatarozott
esetbenugyanis- amennyibenazt a szolgdltat6nem az dltala nyirjtott szolgAltat6shoz
kapcsol6d6an,
hanemsajdtgazdas6gi
tevdkenysCgdtdl
fiiggctlenelszamolesi
tevdkenysdgkdnt
pdnzforgalmi
v€gziszolgdlhtesnak
mindsul.Ebbenazesetben
teh6trelevanci6val
blr annak
elddntdse,
hogy mi min6stilsajdtszolgdltatrlsnak,
illefvehogytdnylegesen
mi a szolgdltatas
targya.
A Feliigyeletrjjonnankialakitottalldspontja
szerint- figyelembevdvea pdnziigyniniszt€rium
6ltal ad6jogiszenpontb6lkiadott 6llesfoglal6st
is - a konstrukci6ba[a pdnztdrszolgdltat6
Altal kibocsetand6elektronikusutalvdny tekinthetdtermdknek,nem pedig az utalvdny
felhasznril6s6val
iginybe vehet6melegdtel-szolg6ltatds
(vagy egyib, tdnylegesfogyasztAsra
ktjzvetlenill alkalmas ad6mentesszolgaltates),Ez az drvelds kiizvetettena szemilyi
jdvedelemad6r6l
sz6l61995.dvi CXVII. tdrvdny(SZJAtv.) l szimf melldkletdb6l
vezethet6
le:
8. A terndszetbeni
iuttatdsakkaznladdmentes:
8.17.a munk6ltat6altal a munkavallal6rdszere(idedrtvea MunkaT6rv6nykdnyvdr6l
szol6iijrvdnyet6irasai
szerint a munkAltat6hoz
kirendeltnunkavrllaldt is) vagy 6tkez6helyivenddgtrtAs,
munkahelyi€tk€ztet€s,
kijz6tkeztet6snynit6sa (biztosittsa)r6v€n juftarotl bev6relnek(ide6rrve a kizdr6rag € szolgdlrrtisok
jogosit6 utalvdnyt is) a havi 12 000 forinrotmeg nem halad6rdsze,vagy a kiz{r6trg
ig€nybevdtel6re
fogyrsztisra k6sz 61€lvrs6fl{sdra jogosit6 utrlvi'ry (ide€rrveaz drel-,ilal,auromatib6lritrtdn6vasarlasra
jogosit6elektronikusadalhordoz6t
is) formrjSbanjutrarottbevdtelnek
a havi 6000 forintol n1egnemhalad6
8.10.az,amelycta munkaltaro,
a b€r kifizeldj€a kilzoktarasban
(vagybrrmelyEGT-6Ilanbanennekmegfelel6
oktaldsban)
rdsztvev6 glemek, tanu16szameraa - ni tekinrerela csaladoktnmogataserol
sz6l6tdrvdny.vagy
jogszabelya
brrmelyEcT-allamhason16
alapjencsalrdipotldkra,vagyhason16
jogosutt- szijl6vagya
ellatesra
vele kozdshriztart6sban
6kt hrzastArs
itjtn a tandvels6napjetm€gel6z6ds kdver660 naponbelitl rankonyv,
taneszkdz,
ruhrat (ideenvea munkaltat6,illetve a b6r kifizetcjjenevdresz6l6,az €t6z6ekben
fetsoroltjavak
besz€rzeser6l
sz6l6szAmlaellendrtdkdnek
az emlitettid5szakban
ldrldn6megidrildsiris) vagy kizdr6hg rz

emlitett jalak vasirllisfra jogosit6 utalv6ny fornijrbao €venteaz ad66v els6 napj6ndrvdnyeshavi
minimAlb&30 sz6zaldkdig
juttar(ad6mentes
terjed6ertdkben
iskolakezd€sj
tAmogatdt;(...)

A fentijogszabelyhelyek
tartalm6b6lkitiinik, hogy az SZJA tv. az ad6mentes
termdszetbeni
juttatdsoknAlgyakorlatilagegyendrtikiikdnt(ds egymassalhelyettesithet6kdnt)
kezeli a
(dtkezdst,
taneszkdzt,
,,vdgs6"szolgAltatAst
stb.),illetveazutalvenlt.
Ebbenaz esetben
pedigaz utalvany-kibocsit6
elevea saj6tszolgaltat6s6t/Aruj6t,
M utalviinyt
egypolgerijogijogviszonykeretdben
ruh6zza6t a yeleszen6d6munk6ltat6(k)
rdszdre.
Mivel
e jogviszonyban
a szerz6des
tArgyaaz ltalv6ny,s nemaz utalv6myaligdnybevehetdtov6bbi
szolgaltatas,
ezdrtaz iigylet az utalvanymegvrsirlasaval
vdgbemegy;
tov6bbikdzvetitdelem
beiktatdsdra
nincssziiksdg.
Mindezekb6lpedigaz kdvetkezik,hogyaz utalvrinnyal,
mint saj6tszolgAltatdssal
kapcsolatos
mdgdttes elszemol6s ds nyilvdntartds a gazdasdgi iletben szokdsos kdnyveldsi
tevikenysdgnekfelel meg, s a Hpt. szednti pdnzforgalmiszolgeltatdsitevikenysdg_
amelynek az 6rulszolgeltatesad6svdteldbenelad6kdnvvev6kdntrdsztvev6 eMdaseei
szerepldktdlfllggetlenharmadikszemdlyszolg6ltat6riltal nytijtott elsz6mol6si
tev-dkenyse-g
esetdnlerulerelevancidja
- nemval6sulmeg.
Megjegyezziik
mig, hogy aPend'rszolg|Itat6e tevdkenysCge
akkortadozika fenti min6sitds
al6, amenflyiben
a
levelilkben
lefrtaknak
megfelel6en
a kistibbiekbenis
- az e-uta1v6ny
ki,zer6bgaz SZJA tv,-benmeghat6rozott
juttatasokacserdlhet6
temrdszetbeni
(v{lthat6be),
tgy felhaszn6lhat6s6gi
kdretovdbbrais korl6tozottmarad,
Vdgezetiilfelhivomfigyelmdtarra,hogy az Alkotmrinybftls|g60/1992.sz6m$- a 3,1/2OOt.
sz6mt AB hatdrozattal
is meger6sitett
€rtelmdben
a Felugyeletvdlemdnye
- hat6r.ozata
nem
tekinthet6ajogalkot6srdlsz6l6i987. dvi XI. liiruinybenszabdlyozottjogi
iranymutatSsnak,
a
jogi ereje,kdtelez6tartalmanincs.
bennemegfogalmazott
vdlcmdnynek
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