AZ AMAZON IS BESZÁLL A
MAGYAR JÁRVÁNYÜGYI
KÖLTEKEZÉSBE?

A hét elején megjelent két kormányrendelettel ismét

Kétségtelenül nem babra megy a játék: egyes

különadókat vezetnek be Magyarországon. Ezek
közül a kiskereskedelmi különadó érdekessége,

becslések szerint a magyar e-kereskedelmi piac évi
1000 milliárd forintos forgalmú, aminek akár a fele is
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Á¨{Ĉ ²¶{ª»Ĉ »»óĈ ÓĈ kÎ¶l² {Ĉ kĈ
magyar SPAR vagy a magyar LIDL éves

vagy legalább is megpróbálja. Márpedig ez, az
kÓ¥ Ĉ kÎk²¥²¶ÓlĈ ¥²kl»¦Ĉ Áª îĈ ÎĈ

árbevételének felel meg.

vaskos bevételi forrást jelenthetne az államnak.

Azt ugyanakkor nem tudni, hogy ezen az árbevételen
milyen arányban osztoznak a „nagyok” – márpedig,

Ĉl»»ĈkĈãááêă¶ĈÇl¶l¥»îĈkÓ¥ kĈ»Ã »»»îĈ

mivel az új különadó sávosan progresszív, nem

hogy a héten bevezetett két adó egyike, a
járványügyi kiskereskedelmi különadó, kísértetiesen

mindegy, hogy mondjuk az Amazon 1 milliárd vagy
100 milliárd forint erejéig részesedik-e a magyar

hasonlít a 2010-ben egyszer már bevezetett bolti
kiskereskedelmi különadóra. Van benne azonban egy

piacból. Márpedig abból kiindulva, hogy az Amazon
Egyesült Államokon kívüli forgalma 2019-ben 74,7

csavar. Az adót ugyanis nemcsak a hagyományos
magyar áruházláncoknak kell fizetniük, hanem a
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itthoni vásárlók is részesedtek, ez komoly adóbevételt
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tud a magyar államkasszának is jelenteni.
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SÎĈ»Ã Ĉ»l»îĈ¥ÎĈkĈkÎk²Ĉ¯ ÓÁÎĈ¥²l ÎÓk»Ĉ
a járványhelyzet alatt egy csapásra megoldotta azt a
sokakat régóta foglalkoztató kérdést, hogy vajon
miként lehet vagy érdemes megadóztatni az olyan
Á¨{Ĉ ă²¶{ª»Ĉ  »Ĉ kÎ Ĉ ¯{l¾Ĉ kÓĈ
Amazon, vagy mondjuk a kínai Alibaba.

A legérdekesebb kérdés, hogy ezt az adót miként

²²Ĉ kĈ ¯kw²kîĈ ¶Ó Ĉ kĈ  »ª¶vvĈ Ç¥¾ v Ĉ
»lÇ²»¶»¶»ĈÇÓª ĈĂĈÇĈĂĈvĈĈÓ» ÁĈ
kĈkÎk²Ĉll»óĈvvªĈ¯{ĈkÓĈl²vÇ»Ĉ¶Ĉ¨ Î{ Ĉ
meghatározható. Más kérdés, hogy mit szólnak majd
kÓ¥ĈkĈÁ¨{Ĉ²¶{ªîĈkĈ²» ĈkÓĈlkĈÓ»¶Ĉ
kötelezettségük mellé a magyar különadóról is
csekket kapnak.
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