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Az ellenséges tőkepiaci felvásárlások
elleni védekezés költségeinek adózási
megítéléséről döntött a Kúria
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.
Precedens értékű döntés
A Kúria ítéletet hirdetett egy kiemelt fontosságú, az ellenséges felvásárlások elleni
védekezés költségeinek adózási megítéléséről szóló perben. A Kúria, szemben a NAV
jogértelmezésével, minden tekintetben osztotta azt az adózói álláspontot, hogy a tőkepiaci
szereplők részéről az ellenséges felvásárlások elleni védekezés ésszerű gazdasági
magatartás lehet, ezért az ilyen védekezés költségei elszámolhatók a társaságiadó-alap
terhére, és a kapcsolódó általános forgalmi adó is levonható. A döntés precedens értékű,
mert sem az Európai Unió Bírósága, sem az európai országok legfelsőbb bíróságai nem
hoztak még ebben a kérdéskörben döntést.
Sem az Európai Unió Bírósága, sem az európai tagállamok legfelsőbb bíróságai nem hoztak
még döntést az ellenséges felvásárlásokkal szembeni védekezés adózási megítélésére
vonatkozóan. A Deloitte Legal adóperes ügyvédei húsz európai tagállam adózási szakértőivel
egyeztettek, és egyedül az Egyesült Királyságban találtak olyan legfelsőbb bírósági döntést, ami az
ellenséges felvásárlásokkal kapcsolatos, azonban abban az ügyben az angol bíróság az
adóhatóságnak adott igazat. Az Európai Unió Bírósága a C-465/3. (Kretztechnik) ügyben
foglalkozott a Kúria előtti perben is lényeges kérdésekkel, azonban a Kretztechnik ügy is teljesen
más tényálláson alapult, ezért az alkalmazhatósága a Kúria előtti perben mindvégig kérdéses volt.
A Kúria az ítéletében elvi jelleggel kimondta, hogy a tőkepiaci szereplőknek – a törvény adta
keretek között – joguk van védekezni az ellenséges felvásárlási kísérletek ellen, ez nem
ellentétes a tőke szabad áramlásának elvével. A Kúria kimondta, hogy a tőkepiaci felvásárlás
elleni védekezés a felvásárolni tervezett vállalkozás gazdasági tevékenységéhez szorosan
kapcsolódik, ezért az e körben felmerült költségeket a társasági adó szempontjából el kell
ismerni. Az általános forgalmi adó levonását illetően a Kúria kiemelte, hogy „beláthatatlan
következménye lenne az általános forgalmi adó szabályok szűklátókörű alkalmazásának”
ezért az általános forgalmi adó levonására vonatkozó szabályokat nem szabad indokolatlanul
leszűkítően értelmezni. Önmagában az, hogy egy kiadás nem közvetlenül termékeladást vagy
szolgáltatásnyújtást szolgál, még nem jelenti azt, hogy nem kapcsolódik közvetlenül a vállalkozási
tevékenység egészéhez. Azon kiadások esetében, amik a vállalkozási tevékenység egészéhez
közvetlenül kapcsolódnak, a vállalkozásokat megilleti az általános forgalmi adó levonása.
A Kúria ítélete precedens értékű, várhatóan jelentős hatással lesz a NAV ellenőrzési
gyakorlatára. Az ítélet újabb lépés abba az irányba, hogy a vállalkozási tevékenységhez csak
közvetetten kapcsolódó költségek ne essenek hátrányos adózási megítélés alá: amennyiben
ezek a költségek a vállalkozási tevékenység során szükségszerűen felmerülnek, akkor ezek a
költségek elszámolhatók a társasági adóban is, és a költségekhez kapcsolódó általános forgalmi
adót is levonhatónak kell tekinteni.
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