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Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a múlt
héten meghozott Európai Bírósági ítéletről
(C-274/10), amely szerint ellentétes az uniós joggal azon
magyar áfa szabályozás, amely az adó visszaigénylési jog
megnyíltát a beszerzések kifizetettségétől teszi függővé.

Az Európai Unió Bíróságának eljárása
A jelenlegi szabályozás szerint, amennyiben a beszerzéseket terhelő
áthárított adó meghaladja az értékesítések (szolgáltatások) után fizetendő
adót, akkor a különbözetet csak abban az esetben lehet visszaigényelni, ha
a beszerző ténylegesen kifizette a beszerzések ellenértékét. Ha a
beszerzést a bevallás benyújtásának határidejére sem fizették ki, akkor a
különbözetet a következő időszakra (időszakokra) lehet göngyölíteni. Így a
gyakorlatban előfordulhatott olyan eset, amikor a beszerző ténylegesen
soha nem kapja vissza az áfát.

„… az áfavisszaigénylési jog
nem függ attól, hogy
az ügylet fejében járó,
áfát tartalmazó
ellenértéket már
megfizették-e vagy
sem.”

Az Európai Bíróság 2011. július 28-án hozta meg a Magyar Köztársaságot
elmarasztaló ítéletét. Ez volt az első – kötelezettségszegési eljárásban –
született elmarasztó ítélet Magyarország ellen. Az ítélet eredményeképpen
jogsértő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 186. §
(2) bekezdése, mely áfa-visszaigénylés feltételeként írja elő az ellenérték
tényleges pénzügyi rendezését.

Gyakorlati következmények
Az ítélet csupán a jelenlegi szabályozás jogsértő voltát állapítja meg, arról
nem rendelkezik, hogy a jogsértő szabályozást miként kell megváltoztatni.
Jelenleg nem ismert, hogy az állam milyen szabályozási eszközökkel
kívánja rendezni a jogsértő szabályozást, így különösen, hogy a korábban
elutasított visszaigénylési kérelmeket visszamenőleg hogyan fogja rendezni.
Elképzelhető, hogy a jogsértő szabályt hatályon kívül helyező
törvénymódosítás egyben részletes visszamenőleges rendelkezéseket is
tartalmaz majd.
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Amennyiben a törvénymódosítás nem ad külön eligazítást a
visszamenőleges rendezésre, érdemes végiggondolni milyen jogorvoslati
eszközökkel élhetnek a vállalkozások, milyen módon lehet hivatkozni az
uniós jog közvetlen hatályára, és a fenn megnevezett ítélet alapján
esetlegesen milyen további igényeket lehet előterjeszteni.
Esetlegesen felmerülhet kártérítési igény érvényesítése az állammal
szemben elutasító adóhatósági határozat hiányában is, ha a vállalkozás
azért nem nyújtotta be az adó-visszaigénylési kérelmet, mert az ún.
„kifizetettségi” feltételek nem álltak fenn. Ebben az esetben azonban
egyértelműen tudni kell bizonyítani, hogy amennyiben a magyar
szabályozás összhangban lett volna az irányelv rendelkezéseivel, az érintett
vállalkozás benyújtotta volna az adó-visszaigénylési kérelmet és
visszakaphatta volna az áfa összeget. Emellett egyértelműen bizonyítani
kell, hogy a visszaigénylési kérelem benyújtásának elmaradásából a
vállalkozásnak kára keletkezett. Az igényérvényesítés gyakorlati
megvalósítására ugyanakkor hazánkban még nincs kialakult gyakorlat,
ezáltal esetlegesen nehézségekbe ütközhet és hosszadalmas eljárást is
vonhat maga után.
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A Hír-ADÓ ügyfeleinkhez elektronikus úton érkezik. Amennyiben Ön is szeretné megkapni
kiadványunkat, kérjük, jelezze igényét Sápi Mónikánál (tel.: +36-1-428-6812; e-mail:
msapi@deloittece.com).

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól
származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az
adott témakör(öke)t annak teljességében.
A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési,
tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti
döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló
bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai
tanácsadóink véleményét.
A jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek és társaságaink aktuális helyzetét
tükrözik, de nem szolgálnak a Deloitte Magyarország cégei által tett jognyilatkozatként és társaságaink nem
vállalnak felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű
teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a
szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége,
biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes
mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő
következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre
jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen
sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is
hatályban marad és alkalmazandó.
A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó-, vezetési és pénzügyi tanácsadási,
kockázatkezelési és jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, az Ember és Szarvas
Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint
150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelemmel és a helyi igényeknek
megfelelő szaktudással felvértezve áll ügyfelei rendelkezésére világszerte. A Deloitte megközelítőleg 170 000
szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.
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