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A társaság tulajdonában, használatában lévő gépjármű költségeinek elszámolása

Kis Gábor

„Azonban a
cégautóadó fizetési
kötelezettség
teljesítése nem
mentesíti az adózót
attól, hogy az
üzemanyagköltség
elszámolása során az
üzemanyag
felhasználásának
jogszerűségét is
igazolja
nyilvántartásaiban
(menetlevél,
útnyilvántartás, stb.).”

A társasági adóról és osztalékadóról
szóló törvény alapján a vállalkozási
tevékenység érdekében felmerülő
költségnek, ráfordításnak minősül a
cégautó használata, fenntartása és
üzemeltetése
révén
felmerült
költség, ráfordítás. Szintén elismert
költségnek minősül a gépjárművel
összefüggő, törvényen alapuló, az
államháztartás valamely alrendszere
számára történő kötelező befizetés is,
mint
például
cégautóadó,
gépjárműadó, vagy akár a vagyonszerzési illeték.
A hatályos rendelkezések alapján
tehát a társas vállalkozásnak társasági
adó fizetési, vagyis adóalap növelési
kötelezettsége a cégautó használata
során
elszámolt
költségekkel
kapcsolatban
nem
keletkezik,
függetlenül attól, hogy a társaság
tulajdonában
lévő
cégautóval
megvalósul-e magáncélú használat.
A cégautóadó megfizetésével az adózó
mentesül annak bizonyítása alól,
hogy a gépjárművet kizárólag
hivatalos célra használta. Azonban a
cégautóadó fizetési kötelezettség
teljesítése nem mentesíti az adózót
attól, hogy az üzemanyagköltség
elszámolása során az üzemanyag
felhasználásának jogszerűségét is
igazolja nyilvántartásaiban (menetlevél, útnyilvántartás, stb.).
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Nyilvántartás hiányában egy esetleges
adóhatósági ellenőrzés feltárhatja,
hogy a gépjárművek által megtett út
és
az
elszámolt
üzemanyag
mennyisége nincs szinkronban, és az
adóhatóság megkérdőjelezheti az
elszámolt üzemanyagköltség egy
részének
jogszerűségét,
illetve
adóhiányt
állapíthat
meg
a
kapcsolódó
jogkövetkezményekkel
együtt.
Ezért
javasolt
meghatározott
időszakonként (havonta, negyedévente, félévente, de legalább az
adóév kezdő és záró napján) a
gépjármű kilométer óraállások
rögzítése és az elszámolt üzemanyag
mennyiség ellenőrzése. A gépjármű
üzemanyag
felhasználásának
kontrollja kapcsán a 60/1992. (IV. 1.)
számú kormányrendeletben szereplő
normákat érdemes alapul venni.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

