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Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt hónap és a következő hetek jelentősebb
jogszabályváltozásai által generált feladatokat, potenciális problémaköröket. Bármelyik
témával kapcsolatban örömmel állunk rendelkezésre az Önök cégét érintő
speciális kérdések megvitatása céljából.

A Ptk. új pénzügyi lízing fogalmának
alkalmazásával kapcsolatos
bizonytalanságok
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári
Törvénykönyv („Új Ptk.”) új definíciót határoz meg a
pénzügyi lízing fogalmára vonatkozóan. Ennek
értelmében, meghatározott dolog vagy jog
tulajdonos általi, díjazás ellenében, határozott időre
történő használatba adása bizonyos feltételek
teljesülése esetén pénzügyi lízingszerződésnek
minősül. Ennek megfelelően, ha valamely
használatba adásra vonatkozó szerződés
értelmében a szerződő fél
1.

a szerződés tárgyát képező dolog vagy jog
gazdasági élettartamát elérő vagy azt
meghaladó ideig való használatára,

2.

illetve – ha a használat időtartama ennél
rövidebb – a szerződés megszűnésekor az
adott dolog vagy jog ellenérték nélkül vagy a
szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen
alacsonyabb áron történő megszerzésére
jogosult, vagy

3.

a fizetendő díjak összege eléri vagy
meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori
piaci értékét, az adott ügylet pénzügyi lízingnek
minősül a Ptk. rendszerében.

Az új definíció nyomán felmerülhet annak veszélye,
hogy egyes tartós bérleti, operatív
lízingszerződések pénzügyi lízingnek minősülnek
az új Ptk. rendszerében. Ez különösen azért jelent
kockázatot, mert a számviteli szabályozás is a Ptk.ban meghatározott fogalomra utal vissza, így
módosulhat az adott ügyletek számviteli
elszámolása, illetve adókezelése is.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló törvény („Hpt.”) továbbra is önálló pénzügyi
lízing fogalmat határoz meg, amely részben eltérő
elemeket tartalmaz, mint a Ptk. Ennek megfelelően,
kérdésként merül fel, hogy esetleg lehetnek-e olyan
ügyletek, amelyek vagy csak a Ptk., vagy csak a
Hpt. rendszerében minősülnek pénzügyi lízingnek
az egységes szabályozás hiányában. Ez különösen
azért jelenthet problémát, mivel a tartós bérleti,
operatív lízinget folytató, illetve ilyen ügyleteket
esetileg végző társaságok nem rendelkeznek a Hpt.
szerinti pénzügyi lízing folytatására jogosító
engedéllyel.
A fentiek alapján, nagyon fontos a jelenleg
alkalmazott, meghatározott dolgok vagy jogok
határozott időre történő használatba adására
vonatkozó szerződéses konstrukciók részletes, jogi
és adózási szempontú felülvizsgálata, hogy
esetlegesen azok tekintetében felmerül-e az
átminősítés kockázata. Ezen vizsgálat
bonyolultságát különösen az adja, hogy az egyes
releváns jogszabályok eltérő fogalomrendszert
alkalmaznak, és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire
vonatkozó joggyakorlat még nem alakult ki.
Az adott átminősítési probléma mind az adott
tevékenységet végző, mind az ilyen szolgáltatást
igénybe vevő társaságokat érinti, ezért javasolt
minden olyan ügyletre vonatkozó szerződést
átvizsgálni, amely meghatározott dolgok vagy jogok
határozott időre történő használatba adására, illetve
ennek igénybevételére vonatkozik.
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