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Külföldön megfizetett áfa visszaigénylésének lehetősége

Kis Gábor

„A belföldön letelepedett
(magyar) adóalanyok
meghatározott feltételek
fennállása esetén
jogosultak az őket az
Európai Közösség
valamely tagállamából
megillető
hozzáadottérték-adó
visszatéríttetésére. A
2015. évi külföldi
beszerzések után 2016.
szeptember 30-ig van
lehetősége az adózónak
az Európai Unió más
tagállamaiban
megfizetett általános
forgalmi adó
visszaigénylésére. A
határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.”
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•
meghatározott tevékenységet
végez, amely az általános forgalmi
adó levonására nem jogosítja, vagy
•
alanyi
adómentességet
választott, vagy
•
kizárólag
mezőgazdasági
tevékenységet folytató adóalanynak
minősül

Az adózó a visszatéríttetés
tagállamában
felszámított
hozzáadottérték-adó
visszatéríttetése iránti kérelmét a
visszatéríttetési időszakot követő
naptári év szeptember 30-ig a
magyar
állami
adóés
vámhatósághoz
elektronikus
úton,
az
állami
adóés
vámhatóság által magyar és angol
nyelven
rendszeresített
elektronikus űrlapon terjesztheti
elő.

Belföldön
letelepedett
adóalanynak az a személy
minősül, aki abban az időszakban,
amelyre az adó-visszatéríttetési
kérelme vonatkozik, az ÁFA
törvény alkalmazásában belföldön
gazdasági céllal letelepedett vagy
A
vonatkozó
Irányelv
belföldön
lakóhellyel
vagy
értelmében
a
szokásos tartózkodási hellyel rendelkezése
visszatérítési
időszak
nem
rendelkező adóalany.
haladhatja meg az egy naptári
Nem jogosult a visszatéríttetési évet, és nem lehet kevesebb
eljárásban igényt előterjeszteni az három naptári hónapnál. A
a belföldön letelepedett adóalany, visszatérítési kérelmek vonatkozhatnak
azonban
három
aki
hónapnál rövidebb időszakra is
• kizárólag olyan, az ÁFA abban az esetben, ha az időszak
törvény 85-86. §-ában és 87. §- egy naptári év fennmaradó részét
teszi ki.
ának a) pontjában
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Az állami adóhatóság a beérkezett kérelmeket
megvizsgálja, és amennyiben a kérelmező
megfelel jogszabályban foglaltaknak, a
kérelmet elektronikusan továbbítja a
visszatéríttetés helye szerinti tagállam
adóhatóságának. Amennyiben a kérelmező
nem felel meg az említett törvényi
feltételeknek, a kérelmet a beérkezéstől

számított 15 napon belül elutasítja. Az
elutasító határozatot elektronikusan közli a
kérelmezővel.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

