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Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket az
Európai Bizottság hivatalos eljárásáról, amelynek keretében
a Bizottság a személygépkocsik nyílt végű lízingjére
vonatkozó áfa-szabályok módosítására szólította fel
Magyarországot.

“... a közösségi jogba
ütköznek az olyan
levonási jogot érintő
korlátozások, amelyek
a tagállamok Európai
Uniós csatlakozását
követően kerülnek
bevezetésre.”

Az Európai Bizottság 2011. június 16-án közzétett sajtóközleménye
értelmében a Bizottság hivatalosan felszólította Magyarországot arra, hogy
módosítsa az áfa-törvény egyes rendelkezéseit, mivel a hatályos általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a
személygépkocsik nyílt végű lízingje esetében a lízingbevevő adóalanyok
nem jogosultak arra, hogy az ügyletet terhelő előzetesen felszámított áfa
összegét levonásba helyezzék, ami a Bizottság megítélése szerint ellentétes
a közösségi joggal. Abban az esetben, ha Magyarország nem válaszol
kielégítően a Bizottság által előterjesztett kérdésre két hónapon belül, az
ügyet a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Jogszabályi háttér
A Bizottság indokolással ellátott véleményében arra hivatkozik, hogy a fenti áfalevonási korlátozás azért összeegyeztethetetlen a közösségi joggal, mivel
csupán 2008. január 1-jén, azaz Magyarország 2004. májusi uniós
csatlakozását követően került bevezetésre, így ellentétes a közösségi
szabályozás azon rendelkezésével, mely szerint a közösségi jogba ütköznek az
olyan levonási jogot érintő korlátozások, amelyek a tagállamok Európai Uniós
csatlakozását követően kerülnek bevezetésre.
A hatályos szabályozás tehát 2008. január 1-jén került elfogadásra, mely
időponttól az áfa-törvény egyrészt megszüntette azon áfa levonásának
lehetőségét, amely a személygépkocsik bérbe vétele (nyílt végű/operatív
lízingbe vétele) nyomán merül fel, másrészt azonban az adott időponttól az
adóalanyok jogosultak levonni az igazoltan és túlnyomó részben bérbe
(nyílt végű/operatív lízingbe) adott személygépjárművek beszerzését terhelő
áfá-t. A 2008. január 1. óta hatályos szabályozás tehát egyrészt új
adólevonási korlátozást vezetett be (a bérbe, nyílt végű/operatív lízingbe vett
személygépkocsik tekintetében), másrészt új adólevonási lehetőséget is
biztosít (azon személygépkocsik beszerzésére tekintettel, amelyeket később
bérbe, nyílt végű/operatív lízingbe ad az adóalany).

Az áfa-törvény értelmében tehát az adóalanyok a személygépkocsik bérbe,
illetve nyílt végű/operatív lízingbe vétele során felmerülő előzetesen
felszámított áfát 2008. január 1-jétől kezdődően nem jogosultak levonásba
helyezni, ami a Bizottság megítélése szerint nem egyeztethető össze a
közösségi joggal.

Gyakorlati következmények

“... elsősorban azokat
az adóalanyokat
érintheti, akik
gazdasági
tevékenységük
folytatása érdekében
vesznek
személygépkocsikat
bérbe, nyílt végű
pénzügyi lízingbe,
illetve operatív
lízingbe...”

Amennyiben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerül, úgy várhatóan
hosszú jogi eljárás veszi kezdetét. A Magyarország ellen eddig indított
kötelezettség-szegési eljárások alapján az ügyben a közeljövőben nem
várható végső döntés.
Az adott kérdéskörrel összefüggésben jelezni szeretnénk, hogy bár a
jelenlegi eljárás elvileg a személygépkocsik nyílt végű lízingjét érinti, az adott
döntés a személygépkocsik operatív lízingjére, illetve bérbevételére is
kiterjed, mivel az áfa szempontjából az adott ügyletek adó-kezelése nem
különbözik. Az adott eljárás tehát elsősorban azokat az adóalanyokat
érintheti, akik gazdasági tevékenységük folytatása érdekében vesznek
személygépkocsikat bérbe, nyílt végű pénzügyi lízingbe, illetve operatív
lízingbe, és akik a hatályos korlátozás nyomán nem jogosultak az ennek
során előzetesen felszámított áfá-t levonásba helyezni, annak ellenére, hogy
esetükben teljesülnek az adólevonás egyéb feltételei.
Jelezni szeretnénk azt is, hogy amennyiben az eljárás folytatódik,
esetlegesen kérdéses lehet, hogy az miként érintheti az áfa-törvény azon –
szintén 2008. január 1. óta hatályos rendelkezését –, amely levonási jogot
biztosít azon személygépkocsikat terhelő előzetesen felszámított áfa
tekintetében, amelyeket az adóalanyok bérbe (illetve végű/operatív lízingbe)
adás céljából vásárolnak.
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