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IIivataiunkhoz2\lT. junius 30. napjrin erkezettmegkeles6s dre az alabbitiljekoztatitst adom.

Az ad6zds rendjdrril sz6l6 2003. dvi XCil. torvdny (a tovdbbiakban; Art.) L ti (5) bekezddse
drtelmdben az adohat6sdg az adozonak a torv6nyek megtart6siihoz ,r1ikr6g., tajekoztat1st

rds, az ad6befizetes rendjdt vele megismerteti, u, iaorit jogainak
mezteti. Az adozo kciteles a jogait j6hiszemrien gyakoiolni ds
69 feladatainak v6 greh aileLsAt.

Az ad6hat6sdgtaiekoztat6si kdtelezettsegdt a hat6skcir6be rrrtozo lArt.72. gl iigyekbenl6tjael' a hatitsk<ir6be nem tartoz6 ad6k, illetve a nem az adozftisat kapcstlatos kdrd6sek
vonatko zds 5b an ninc s tdj eko ztatas i kcjtel ezett s d g e.

V6laszunkat a fentiek miatt atdjekoztathsi kcitelezetts6giinkbe tartozo k6rd6sekre vonatkoz6an
adjuk meg.

Az 1. k6rd6se ama iriinyult, hogyan kezelendo a bitcoinb6l sz1tmazo nyeres6g, ha a bitcoinba
befekteto szemdly trirsas6giadS-alany. A viiaszad6s sor6n a ,,bitcoinbu U.f"fi.to,, kifejezdst
tigy drtelmezzik, hogy az ad6alany penzerr vrisdrol bitcoint a celbol, hogy annak k6s6bbi
6rt6kesft6s6n nyere sd g et r ealizdlj on.

A k6rd6sben F6osztrilyunknak a Nemzetgazdasfryi Miniszt6riummal egyeztetett 6ll6spontja a
kovetkezo.

A bitcoin nem tekintheto hagyomtinyos drtelemben vett fizetleszkdznek, mert fedezetdt nem
egy nemesfem vagy egy korm6ny, hanem apiac es ahfi6zatbiztositja. A bitcoinnak att6l van
6rt6ke, hogy a piaci szerepl6k kozril egyesek elfogadj6k fizetbeszkozkent. A bitcoin a
hat6lyos jogi szabSlyozhs alapjfun nem tekintheto ert6kpapirnak sem, mivel a bitcoin nem
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rendelkezik azokkal a jogszabhlyban meghatdrozott kelldkekkel, amelyek az ertekpapir
kcitelez6 elemei. Nem tekinthet6 birtokba vehet6 dolognak sem, mert csak virtu6lisan ldtizik.
Jelleg6bol kovetkezden l6nyeg6ben egy olyan fizet6si igdret, amely az 6ppen aktu6lis 6ra,
firfolyama alapjdn penzre vdlthat6 vagy azzal v
sz6llit6knak - frzetni lehet. Ennek a fizetdsi
b6rmikor penzre vtithato, ha egy6bkdnt van ol
cserdre hajland6.

A bitcoin teh6t olyan fizet6si fg6retet testesit meg, amelyet kcivetel6sk6nt lehet csak kimutatni,
nincs kamata, de amennyiben pdnzre villtjdk (illetve felhaszn6lj6k), akkor hozamalesz, ami
lehet nyeres6g vagy vesztes6g.

A bitcoin megszerzdse miatt kimutatott kovetel6st az erte fizetettpdnzcisszegben, a bitcoinnal
kiegyenlftett ktivetel6s drtdkdben, vagy az ellentdtelez6skont adott jerm6k, nyrijtott
szolg6ltat6s drtdk6ben (amely szint6n kovetelert testesit meg) indokolt a konyvekben felvenni.A bitcoin ellen6rtdk fejdben tcirt6no megszerzlse teh6t onmagiiban nem keletkeztet
eredm6nyt, i gy tdr sasftgi adofizet6 si kotelezetts 6 get sem.

Tulajdons6gab6l6s felhaszn6l6si c6ljdb6l kovetkezoen a bitcoint a szdmvitetrcit sz6t6 2000,
dvi C torvdny (a tovdbbiakban; Szt.) 29. $ (8) bekezddse alapjrin a forg6eszkoz6krjn beliil,
mint v6s6rolt krjvetel6st az egyeb kciveteldsek kcizrjtt indokolt kimutatni 6i ennek megfelel6en
6tdkelni. A sz6mviteli kimutat6s 6s 6rtdkel6s szempontj fhol e kdveteldst nem lehet d.eviz1barr
fenn6ll6 kcivetel6snek tekinteni.

A bitcoinnak napi 6ra, illetve furfolyama van (s6t ilrfolyamamdg nap kcizben is folyamatosan
utitozik), amelyen az megvilsdrolhato, Ezert a bitcoin ellen6ben ieruuill6 kovetel6st, mint
fizetdsi igerctet a m6rlegfordul6napon 6rt6kelni szriksdges. Az ertekel6s alapjrin indokolt
esetben az Szt. 65. $-a szerint 6rt6kvesztdst kell elszrimolni, amennyib en az ,61rt6s 

6s jelent6s
osszegri. Az elszftmolt drtdkveszt6s ossze ge a tdrsasdgi ad,rdl ds az osztaldkad,r,l sz6l6
1996. dvi LXXXI. tdrvdny (a tovdbbiakban; Tao. tv.) 8. $ (1) bekezdds gy) ponda alapj1n az
ad6zfs elotti eredmdnlt n6vel6 tdtel.

Tekintettel arra, hogy a bitcoin egy fizetdsi igdretet tartalmazo kcivetelds, arurak drtdkesitdse
sorSn a yait indokolt k6vetni. Az Szt. g4. g (7)bekezde 6rt6kesit6sekor az elad6si fr es a k-dni;szerinti et a pdnzigyi mtiveletek egydb bevdtelek6nt,
mig a vesztesdgiellegii krildnbozetet az Szt,85. $ (3) bekezclds n) ponda ilapjan a p1nzigyi
mriveletek egy6b r6fordft6sak6nt kell elsziimolni.

Amennyiben a bitcoinba befektet6 szemdly a bitcoin miatt fenn6ll6 kcivetel6st behajthatatlan
koveteldskdnt leirja, az Szt. 81. $ (3) bekezdds b) pontja alapj1n egy6b r6fordft6sk6nt
elszdmolt tdtel a Tao. tv. alapjfun nem noveli az adszisitOtii eredm6ny.-i tuo. tv. 7. g (1)
bekezd6s n) pontja alapjan pedig az adozits el6tti eredm6ny cscikkenthet6 a kcivetelds
bekeriil6si 6rt6kdbol a behajthatatlannd v6lt ftsz, de legfeljebb a nyilvfntaftott 6r16kveszt6s
(Tao. tv. 4. S 25, pont) csszegdvel.

A bitcoin miatt fenn6ll6 kovetelds elenged6se eset6n az Szt.81. $ (2) bekezdds l) pontja
alapjdn egydb r6fordit6skdnt elszdmolt osszeg a Tao. tv. 8. S ir) bekezd6s frj po"t1a
6rtelmdben ntjveli az ad5zds el6tti eredm6nyt, ha a kcjvetelds elengeddse kapcsolt fetjuuitu
tcirtdnik.
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A 2' k6rd6se arra vonatkozott, hogy a bitcoin ATM feldllitrisa 6s tizemeltetdse kapcs6nmilyen ad<ijogi ei6ir6sokra kell tekintettel lenni.

A Tao' tv' 4' $ 33' pontj6nak a) alpontja drtelmdben telephelynek min6sril olyan 1lland6tizleti
l6tesftm6ny, berendez6s, felszerel6s, ahol dVvagy ameliyel az ad6zo rdszben vagy eg6szbenvallalkoziisi tev6kenysdget folyat, friggetlen;i att6l, hogy az adozo milyen jogcfmen
hasznillja.

A Tao' tv' 1' $ etkozi szerz6d6s eloirris6t kell alkalmazni,amennyiben tcirve ettel kihirdetett nemzetkozi szeruod*s at6rv6nyt6l elteft yiben teh6t a bitcoin automatht kiilftldi
sziiksdges, hogy Magyarorszilgnak van_e

mzoen a kettos ad6ztatis elkeriil6s6r6l es az
szolo nemzetkozi szerz6d6se, amely a

z6st ad.

ezen virtufiis eszkdzcjk megv6s6rl6s6ra ds
berendez6s jelenthet 6lland6 drzleti helyet

vdgzeslre szolg6l, hiszen a vfilalkoztts
megkotend6 tigyleteket.

A telephelyet az Art. 16' $ (3) bekezdds b) pontja alaplfunbe kell jelenteni az adohat6srighoz.

A 3' 6s 5' k6rd6se jogalkotdst eint, ez6rt kdrjiik, azolckal sziveskedjen a Nemzetgazdas;gi
Minisztdriumhoz fordulni !

tennlszetii. A kriptovalutrik demateriali zflt ertekpapirk6nt t6rt6n6
lg6ri jogi szakert6 (pr. drt6kpapirjoggal foglalk-oz^6 iigyv6d) tud

]6j6foz11tom, hogy a vtiaszlev6lben ftszletezettek szakmai vdlem6nynek min6srilnek,
k<jtelez6 jogi er6vel nem bimak.

Budapest, 2017. or \it"o trF

"\

Err6l 6rtesiilnek:
l. Cimzett
2. Itattdr
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