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Rendkívüli HírAdó
Törvényszéki ítélet a bolti
kiskereskedelmet terhelő
különadóról
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

A Székesfehérvári Törvényszék („Törvényszék”) november 6-án hozott ítéletet a Hervis ügyében,
melynek jelentősége, hogy egy ágazati különadó tekintetében állapította meg, hogy annak bizonyos
rendelkezései ellentétesek az uniós joggal (azaz a diszkrimináció tilalmának elvével), és így nem kell
alkalmazni azokat. Az ügy nyomán felmerül a kérdés, hogy a kiskereskedelmi különadóval érintett,
hasonló helyzetben lévő többi adóalany milyen módon járhat el a már megfizetett adó tekintetében,
továbbá, hogy felhasználható-e az ítélet az egyéb ágazati különadók uniós joggal való
összeférhetetlenségének esetleges megállapításával kapcsolatban is.
Mint ahogy arról korábban már tájékoztattuk Ügyfeleinket, a Törvényszék előtt folyamatban lévő
közigazgatási perben a Hervis annak megállapítását kérte, hogy a 2010-ben bevezetett és 2012
végén megszüntetett bolti kiskereskedelem árbevételére kivetett különadó (az egyes ágazatokat
terhelő különadóról szóló 2010.évi XCIV. törvény) szabályai ellentétesek az uniós joggal.
Az Európai Bíróság korábbi – előzetes döntéshozatali eljárás keretében hozott – ítéletében kimondta,
hogy az adóalap megállapításának módszere és az adómérték progresszivitása sértheti a
letelepedés szabadságát, az azonban a Törvényszék feladata volt, hogy megvizsgálja, a hátrányos
megkülönböztetés ténylegesen megvalósult-e a magyar piacon az adott adókötelezettség tekintetében.
A Törvényszék ítéletében megállapította, hogy a bolti kiskereskedelmi szektort érintően az
ágazatikülönadó-törvény egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyokra vonatkozó
adóalap- összeszámítási és arányosítási szabályainak – együttesen a sávosan progresszív és erős
emelkedést mutató adósávokkal – alkalmazása kihatásaiban megvalósította a más tagállamban honos
társaságok leplezett hátrányos megkülönböztetését.
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