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A Közösségen belüli termékértékesítés adómentességének feltételei

Kis Gábor
„A Közösségen belüli

ügyletek
szabályozásának
alapjait a közös
hozzáadottértékadór
endszerről szóló
2006/112/EK tanácsi
irányelv (héa
irányelv) fekteti le,
célja, hogy a
tagállamok a
forgalmi adókra
vonatkozó
jogszabályok
összehangolásával –
amennyire csak
lehetséges –
kiküszöböljék
azokat a tényezőket,
amelyek a verseny
feltételeit akár
nemzeti, akár
közösségi szinten
torzíthatják.”

A Közösségen belüli ügyletek
szabályozásának alapjait a közös
hozzáadottértékadórendszerről
szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv
(héa irányelv) fekteti le, célja, hogy
a tagállamok a forgalmi adókra
vonatkozó
jogszabályok
összehangolásával – amennyire
csak lehetséges – kiküszöböljék
azokat a tényezőket, amelyek a
verseny feltételeit akár nemzeti,
akár
közösségi
szinten
torzíthatják.
Az irányelv alapján, a Közösségen
belüli
ügyleteket
az
érkezési/rendeltetési hely szerinti
tagállamban kell megadóztatni, az
adott tagállam adómértékei és
feltételei szerint.
Ha a beszerző egy, a termék
feladásától eltérő tagállamban
adófizetésre kötelezett adóalany
vagy nem adóalany jogi személy,
akkor ez - az egyéb feltétek
fennállása mellett - azt jelenti,
hogy az ügylet a feladási helyen
(értékesítői oldalon), Közösségen
belüli
termékértékesítés
jogcímén adómentes, míg a
célországban, a beszerzői oldalon
pedig
Közösségen
belüli
termékbeszerzés
jogcímén
adóköteles.
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Az ügylet utáni, előzőek szerinti
adófizetés biztosítása érdekében
az
Áfa
törvény
közösségi
termékértékesítés
adómentességéről rendelkező 89.
paragrafusa – összhangban a héa
irányelvvel – 2020. január 1-jétől
új feltételekkel egészült ki.
A Közösségen belüli ügyletekre
vonatkozó
adómentesség
alkalmazásának feltételei:
1. a termék más tagállamba
történő feladása vagy
elfuvarozása igazolt,
2. az értékesítés egy másik,
adóalanyi
minőségében
nem belföldön, hanem a
Közösség
más
tagállamában
eljáró
adóalanynak
vagy
a
Közösség
más
tagállamában
nyilvántartásba
vett
adófizetésre
kötelezett,
nem
adóalany
jogi
személynek történik,
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3. a 2. pontban meghatározott személy
(vevő) adószámmal rendelkezik a
Közösség más tagállamában, és ezt az
adószámot közölte az értékesítővel,
4. az értékesítést teljesítő adóalany az
’A60-as jelű összesítő nyilatkozat
benyújtására
vonatkozó
kötelezettségének
hibátlanul
és
hiánytalanul eleget tesz.
Az Áfa törvény vonatkozó rendelkezései
szerint a 3-4.) pontokban foglaltakat a 2019.

december 31-ét követően teljesített ügyletek
esetén kell először alkalmazni.
E feltételnek az ügylet teljesítésének
időpontjában kell fennállnia, ugyanis ha
bármely feltétel nem áll fent ebben az
időpontban,
az
adómentesség
nem
alkalmazható.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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