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Jelentőséggel bíró főtanácsnoki
indítvány a Farkas Tibor kontra
NAV ügyben
Az alábbiakban bemutatjuk azon Európai Unió Bíróságához címzett
2016. november 10-én nyilvánosságra hozott főtanácsnoki
indítvány részleteit, mely magyar vonatkozású, a Farkas Tibor
kontra NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-564/15.)
ügyben született és a fordított adózás vonatkozásában bír
jelentőséggel.

Az indítványban Michal Bobek főtanácsnok amellett foglalt állást,
hogy a nemzeti joggal, azaz az Áfa tv. (2007. évi CXXVII. törvény
142. § (1) bekezdés g) pont) rendelkezéseivel szemben fordított
adózás nem alkalmazható ingó termék értékesítésére, ha az
értékesítő felszámolási, vagy bármely más
fizetésképtelenséget jogerősen megállapító eljárás hatálya
alatt áll. A főtanácsnok álláspontja szerint, a HÉA irányelv
(2006/112 irányelv) csak az ingatlanvagyonnak a végrehajtó által
kényszereladási eljárás keretében történő értékesítése esetén ad
lehetőséget a tagállamoknak a fordított adózás bevezetésére, azáltal
pedig, hogy Magyarország e rendelkezést az ingó vagyontárgyakra
is kiterjesztette, túlterjeszkedett a HÉA irányelv tárgyi
hatályán.
Emellett jelentősnek tekinthető a főtanácsnok azon álláspontja is,
hogy amennyiben az ellenőrzés eredményeként tett megállapítás
csak azon alapul, hogy az egyenes adózás helyett a fordított adózást
kellett volna alkalmazni, azonban a felek adóbevallási és adófizetési
kötelezettségüknek eleget tettek, azaz a költségvetést nem érte
hátrány, úgy az adóhatóságnak a szankciók (50 % adóbírság,
késedelmi pótlék) mértékének meghatározása során az arányosság
elvét kell követnie. Továbbá, minden esetben, az adott ügy egyedi
körülményeit (jogsértés jellegét, súlyát, gyakoriságát, stb.) a
társaság javára értékelnie és a szankciókat csökkentenie szükséges.
Az indítvány jelentősége:


amennyiben felszámolási, csőd, végrehajtási eljárás, vagy
egyéb fizetésképtelenséget jogerősen megállapító eljárás
során értékesít, vagy szerez be társasága ingó
vagyontárgyat, úgy a főtanácsnok álláspontja alapján az
egyenes adózás alkalmazásának lenne helye. Ennek
alkalmazása előtt azonban a közösségi és hazai
szabályozásban rejlő ellentét okán érdemes hatósági
egyeztetést kezdeményezni.



amennyiben már az adóhatóság szankcionálta társaságát
ingó vagyontárgy kényszereladási eljárás keretében történő
beszerzésére alkalmazott egyenes adókezelés miatt, azt
állítva, hogy az fordított adózás alá esik, úgy a főtanácsnok
által felvetett HÉA irányelv tárgyi hatályán való
túlterjeszkedés okán esetleg jogorvoslati eljárás
megindítására lehet mód. A megállapítástól eltelt időtől
függően szakértőink a segítségére állnak a megfelelő
jogorvoslati forma megválasztásában és a jogorvoslati
eljárás lefolytatásában.



amennyiben egy ellenőrzés során a megállapítás csak abból
eredt, hogy az egyenes adózás helyett a fordított adózást
kellett volna alkalmazniuk és szankcióik (adóbírság,
késedelmi pótlék) mérséklésére nem került sor, holott

adófizetési kötelezettségeiknek eleget tettek, úgy ugyancsak
átgondolandó egy jogorvoslati eljárás a szankciók
mérséklése érdekében.
A megfelelő lépések átgondolásában a Deloitte Legal adójogvitákra
specializálódott csapatának hozzáértését veheti igénybe, amely
olyan ügyvédekből és adószakértőkből áll, akik adóhatósági múlttal
rendelkeznek, kiemelkedő tapasztalatot szereztek az adó- és
vámhatósági eljárásokban, és jelentős sikereket értek el az
adóperek területén.
Keresse szakértőinket bizalommal!
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A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított
Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt
vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy.
A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és
tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja:
www.deloitte.hu/magunkrol.
Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja
(melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe
Holdings Limited tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat,
tanácsadás, adó- és jogi valamint kockázati tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet
az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 400 hazai és külföldi szakértője segítségével.
(Ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi
Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat.)
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 döntésnek megfelelő
magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.
Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is
tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem
vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az
előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a
bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a minőség
valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem
felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága,
versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot 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 közvetlen, közvetett, járulékos, következményes,
büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az
szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés
továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.
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