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Behajthatatlan követelések áfája – bővülő visszaigénylési lehetőségek
Az Európai Unió Bírósága 2019.
november 4-én tette közzé azt a
magyar adózó ügyében, C-292/19
számon hozott döntését, miszerint
ha
egy
követelés
behajthatatlanná vált, abban az
esetben a NAV köteles az arra
jutó
adót
az
eladónak
visszatéríteni.
Kis Gábor
„Az Európai Unió

Bírósága 2019.
november 4-én tette
közzé azt a magyar
adózó ügyében, C292/19 számon
hozott döntését,
miszerint ha egy
követelés
behajthatatlanná
vált, abban az
esetben a NAV
köteles az arra jutó
adót az eladónak
visszatéríteni.”

Az Európai Unió Bíróságának
döntését
megelőzően
már
elfogadásra került az a 2020.
január 1-jétől hatályos ÁFA
törvénymódosítás,
amely
lehetővé teszi a behajthatatlan
követelésre
eső
áfa
visszatérítését, azonban ez a
jogszabályi lehetőség nem terjed
majd ki a 2016. előtt teljesített
eladásokra, függetlenül attól,
hogy az adómegállapítási jog még
nem évült el.
Az adózóknak azonban az Európai
Unió Bíróságának a döntése
megadja azt a lehetőséget, hogy
erre a döntésre való hivatkozással amennyiben az egyéb feltételek
fennállnak - visszakérjék az
adóhivataltól a 2016. előtt
teljesített és behajthatatlanná
vált követelésre eső áfát.

2019. november 7.

Az adózóknak minderre az
Európai
Unió
Bíróságának
döntésétől számítva 180 nap áll
rendelkezésre. Fontos azonban
figyelembe venni, hogy a 2014. év
vége előtti ügyletekre az elévülés
miatt mindezt legfeljebb csak ez év
végéig tehetik meg.
A 180 napos határidő lejártát
követően az adózók kizárólag a
2020. január 1-től hatályos ÁFA
törvény
rendelkezéseinek
figyelembe vételével jogosultak a
behajthatatlan követelésre eső áfát
az
állami
adóhatóságtól
visszaigényelni.
Az ÁFA törvény (rendelkező
értelmezései között) 2020. január
1-től meghatározza, hogy mi
minősül
behajthatatlan
követelésnek, illetve a 77. § (7)-(10)
bekezdései tartalmazzák, hogy
mely feltételeknek kell együttesen
megfelelni ahhoz, hogy az adózó
jogszerűen
élhessen
a
behajthatatlan követelésre eső áfa
visszatérítésének lehetőségével.
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Érdemes tehát az adózónak megvizsgálnia,
hogy jelentős összegben számolt-e el az
adómegállapításhoz való jog elévülési idején
belül behajthatatlan követelést, és az elszámolt
behajthatatlan
követelés
kondíciói
megfelelnek-e az Európai Unió Bírósága által

hozott döntésnek majd ez alapján döntést
hoznia arról, hogy él-e az utólagos áfa
visszatérítés lehetőségével.
Amennyiben
e
területen
segítségükre
lehetünk, kérjük forduljanak bizalommal
munkatársainkhoz.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Mobil:
+36 20 945 5040
gabor.kis@finacont.com
E-mail:
Web:
www.finacont.com

2

2019. november 7.

