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Munkavállalóknak
juttatott vásárlási
utalványok kezelése az
áfa rendszerében
Az Európai Unió Bíróságának eljárása
Az eljárásban felperesként fellépő adóalany munkavállalói részére olyan
munkabércsomagot kínált, amely készpénzt, és adott esetben a
munkavállalók által választott juttatásokat (például vásárlási utalványokat)
foglalt magában, oly módon, hogy a munkavállalók által választott egyéb
juttatások összege levonásra került a „munkavállalói bércsomag összegéből”.
E juttatások körében a felperes a munkavállalói számára meghatározott
üzletekben felhasználható vásárlási utalványokat is kínált.
A felperes az adott vásárlási utalványok juttatásakor helyi áfát nem számított
fel, és az azok beszerzésével kapcsolatban felmerült adót nem helyezte
levonásba. A fenti eljárás adókezelésével kapcsolatosan azonban a felperes
azt az álláspontot képviselte, hogy mivel az utalványok beszerzési költségei
az általános üzleti költségek közé tartoznak, jogosultnak kellene lennie az
utalványok beszerzésével kapcsolatban előzetesen felszámított adó
levonására. Álláspontja szerint minderre anélkül jogosult, hogy köteles lenne
áfa felszámítására az utalványnak a munkavállaló rendelkezésére
bocsátására vonatkozóan, mivel e rendelkezésre bocsátás nem
ellenszolgáltatás fejében történik. Az érintett külföldi adóhatóság ezen
értelmezést vitatta, ezért a jogvita eldöntése céljából a felek a tagállami
bíróságnál eljárást kezdeményeztek, amely a fenti ügylet hozzáadottértékadó szempontú minősítése kérdésében – előzetes döntéshozatali eljárás
keretében – az Európai Bírósághoz fordult.
Az Európai Bíróság az adott eljárás során hozott ítéletében rendkívül újszerű
és a magyar áfa rendszerébe nehezen illeszthető álláspontot fogalmazott
meg. Határozatában megállapította, hogy a vásárlási utalványok jövőbeli és
tárgyában meghatározatlan termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó
jogot biztosítanak a munkavállalók részére. Tekintettel azonban arra, hogy az
utalványok átadásával nem száll át közvetlenül valamely dolog feletti
rendelkezési jog, azok rendelkezésre bocsátása az általános forgalmi adó
tekintetében nem termékértékesítésnek, hanem szolgáltatásnyújtásnak
minősül.
Az Európai Bíróság kifejtette továbbá, hogy a közösségi szabályozás alapján
a szolgáltatások csoportján belül ellenszolgáltatás fejében teljesített
szolgáltatásról akkor beszélhetünk, ha a nyújtott szolgáltatás és a pénzben
kifejezhető, kapott ellenérték között közvetlen kapcsolat áll fenn. A közvetlen
kapcsolat fennállása a munkavállalók rendelkezésére bocsátott vásárlási
utalványok és a készpénzben kifejezett díjazás között jelen esetben pedig
megállapítható, mivel a díjazásról a munkavállalóknak le kell mondaniuk az
utalvány rendelkezésre bocsátása ellenértékeként. Az Európai Bíróság
szerint nem kétséges tehát, hogy a felperes tényleges ellenszolgáltatást
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kapott a szóban forgó vásárlási utalványok fejében, és hogy ez az
ellenszolgáltatás pénzben fejeződik ki.
Az Európai Bíróság álláspontja szerint az a levonás, amely az utalványok
rendelkezésre bocsátásából eredően e munkavállalók díjazása tekintetében
megvalósul, magában foglalja a szóban forgó utalványok árát, valamint az
ezekre vonatkozó áfa egészét is.
Ezen elvek ismertetését követően azonban véleményünk szerint az Európai
Bíróság ellentmondásos következtetésre jut, mivel egyrészt megállapítja,
hogy maguk az utalványok már tartalmazzák az áfa összegét, amit a
munkavállalók már az utalványok munkáltató általi átadásakor megfizettek.
Másrészt azonban azt is leszögezi, hogy a kereskedő vagy szolgáltató csak
az utalványoknak a munkavállaló általi felhasználásakor fizeti majd meg a
termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó áfát.

Gyakorlati következmények
Álláspontunk szerint a fenti döntés mindazok érdeklődésére számot tarthat,
akik utalványokat (például étkezési jegyeket, kulturális szolgáltatások
igénybevételére jogosító jegyeket/utalványokat) is tartalmazó
munkabércsomagot működtetnek, tekintettel arra, hogy bár az Európai
Bíróság hivatkozott ítélete az utalványok adókezelésével kapcsolatban
elhatárolási jogelveket alakított ki, azonban azok több jogalkalmazási
bizonytalanságot vetnek fel, úgymint:


Fennmarad-e és fenntartható-e az a hazai jogalkalmazási gyakorlat,
amely szerint az általános forgalmi adó rendszerében a hasonló
utalványok készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek vagy
pénzhelyettesítő eszköznek minősülnek, azok átadása pedig nem
tartozik az áfa hatálya alá?



Az utalványoknak a munkavállalók számára történő átadása áfa fizetési
kötelezettséggel jár-e abban – a magyar cafeteria rendszerekre jellemző
– esetben is, ha a munkavállaló ennek fejében nem mond le készpénzjuttatásról?



A fenti tényálláshoz hasonló esetekben mikor keletkezik
adókötelezettség:


az utalványoknak a munkavállalók részére történő rendelkezésre
bocsátásával vagy



az utalványoknak a termékekre, illetve szolgáltatásokra történő
beváltásakor?

Az ítéletben foglaltak akár arra is engedhetnek következtetni, hogy
mindkét esemény tekintetében adófizetési kötelezettség keletkezik; ez a
megközelítés azonban megítélésünk szerint mindenképpen ellentétes
lenne a közösségi hozzáadottérték-adó rendszerének alapvető
jogelveivel, mivel kétszeres adóztatást eredményezne.


További probléma, hogy amennyiben az adófizetési kötelezettség az
utalványoknak a munkavállalók részére történő rendelkezésre
bocsátásával keletkezik, és az utalvány eltérő adókulcs alá tartozó
termékek/szolgáltatások megszerzését is lehetővé teszi, nem
egyértelmű, hogy milyen adókulcsot kellene alkalmazni az adófizetési
kötelezettség megállapításakor, hiszen az adott időpontban még nem
lehet tudni, hogy a munkavállalók pontosan mire fogják azokat
felhasználni. Erre vonatkozóan azonban az ítélet nem tartalmaz
semmilyen rendelkezést.

A fentiek alapján tehát az a következtetés vonható le az Európai Bíróság
ítéletéből, hogy amennyiben valamely adóalany a fentiekhez hasonló elven
működő utalványokat is tartalmazó munkabércsomagot kíván működtetni,
akkor annak adókezelése során különös körültekintéssel kell eljárnia,
figyelemmel arra, hogy az Európai Bíróság ítéletei jogforrási erővel bírnak, és
az abban kimunkált jogelveket a tagállamoknak a jogalkalmazás során
figyelembe kell venniük.
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