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Személygépjármű értékesítés adómentességének feltételei

Kis Gábor
„Az Áfa törvény
szerint mentes az
adó alól a termék
értékesítése abban
az esetben, ha az
értékesítést
megelőzően a
termékhez
kapcsolódó
előzetesen
felszámított adó a
jogszabály
vonatkozó, tételes
tiltó rendelkezései
szerint nem volt
levonható.”

A jogalkotó az általános forgalmi
adóról
szóló
törvényben
vámtarifaszám
szám
megjelölésével nevesíti, és tételes
levonási tilalmat rendel egyes
közlekedési eszközök adójához,
így
többek
között
a
személygépkocsi
beszerzéséhez
kapcsolódó adóhoz is. A levonási
tilalom azonban kivételeket is
tartalmaz, ilyen kivétel, ha
személygépkocsi
igazoltan
továbbértékesítési célt szolgál,
vagy túlnyomó részben bérbeadási
céllal szerzik be. Azonban, ha a
személygépkocsi beszerzése saját
használatra történik, akkor a
beszerzést terhelő áfa nem
levonható.
Éppen
ezért
a
nem
továbbértékesítési céllal, saját
használatra vásárolt személygépkocsi
tovább
értékesítése
esetén az Áfa törvény alapján
mentesítő szabálya alkalmazandó.
Az Áfa törvény szerint mentes az
adó alól a termék értékesítése
abban az esetben, ha az
értékesítést
megelőzően
a
termékhez kapcsolódó előzetesen
felszámított adó a jogszabály
vonatkozó,
tételes
tiltó
rendelkezései szerint nem volt
levonható.
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Adóköteles értékesítés
Ha a beszerzést terhelte előzetesen
felszámított adó, és az adóalany a
személygépkocsit bérbeadási vagy
továbbértékesítési céllal szerezte
be,
jogosult
az
előzetesen
felszámított adó levonására. Így
ilyen esetben a személygépkocsi
továbbértékesítése adóköteles, az
adóalany általános forgalmi adóval
terhelt számla kibocsátásáról
köteles gondoskodni.
Adómentes értékesítés
Mentes az általános forgalmi adó
alól
a
személygépkocsi
értékesítése, ha
•

a
személygépkocsi
beszerzését terhelő adó a
tételes levonási tilalom alá
esett, és nem állt fenn
valamely levonási tilalom
alól mentesítő körülmény,
vagy

•

a
személygépkocsi
beszerzését nem terhelte
előzetesen
felszámított
adó,
de
amennyiben
terhelte volna, az levonási
tilalom alá esett volna,
függetlenül attól, hogy

1

•

esetlegesen valamely levonási tilalom
alól mentesítő körülmény is fennállt-e.

Főszabályként adómentes a személygépkocsi
beszerzése, ha
•
•

magánszemélytől
vásárolták
a
személygépkocsit,
a beszerzéskor az értékesítő a
viszonteladókra vonatkozó különös
szabályokat vagyis az árrés adózást
alkalmazta.

Ezekben az esetekben az értékesítők nem
hárítottak át adót, ilyen módon a
továbbértékesítés során az adómentesség
attól függetlenül alkalmazható, hogy a
személygépkocsi beszerzésére milyen célból
került
sor.
Így
amennyiben
a

személygépkocsit továbbértékesítési vagy
bérbeadási célból szerzik be, ha a beszerzés
során nem volt
áthárított adó, a
személygépkocsi továbbértékesítése az Áfa
törvény
vonatkozó
szabályai
alapján
adómentes.
Azonban az adómentes továbbértékesítés
során
sem
mentesül
az
eladó
a
számlakibocsátás alól, mivel az Áfa tv. szerinti
termékértékesítés történik és a jogszabály nem
tartalmaz
mentesítő
feltételeket
a
számlakibocsátás alól.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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