
Nyerésre állnak a „kisvaterások” az Európai 

Unió Bírósága előtt! (2017.05.24) 

Az Európai Unió Bírósága (EUB) elé került a „kisvaterások” Áfa ügye, 
tájékoztattam egy korábbi írásomban. Az EUB döntése érinteni fog mindenkit, 
akinél az adóhatóság egy bevallás utólagos ellenőrzése keretében azt állapítja 
meg, hogy alanyi adómentes határon belül adószám (bejelentés) nélkül végzett 
gazdasági tevékenységet. A NAV Áfa adóhiányt állapít meg jelentős 
adóbírsággal megfejelve. A NAV álláspontja szerint ugyanis 
visszamenőlegesen nem válaszható az alanyi adómentesség. A bejelentési 
kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírságon felül így az 
adóhatóság aránytalan szankciót alkalmaz az adóhiány megállapításával. 
Kérelmemre a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az Európai 
Unió Bírósága (EUB) előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte a 
következő kérdésben: „Ellentétes-e az Uniós joggal az olyan nemzeti 
szabályozás, amelynek alapján az adóhatóság utólagos adóellenőrzés 
keretében kizárhatja az alanyi adómentesség választásának lehetőségét 
arra hivatkozva, hogy a választás lehetősége az adóalanyt az adóköteles 
tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg illeti meg?”   

 

Az ügyben egyelőre az Európai Bizottsági állásfoglalása született meg. Miután 
a Bizottsági előterjesztést az EUB a legritkább esetekben változtatja meg, ezért 
komoly esély van arra, hogy véget érjen a NAV 2010 óta tartó ámokfutása az 
üzletszerű ingó témában. A Bizottság álláspontja: 

 

Ellentétes az áfa irányelvvel az olyan nemzeti szabályozás, amelynek 
alapján az adóhatóság egy utólagos ellenőrzés keretében 
szisztematikusan kizárja az alanyi adómentesség választására 
vonatkozó lehetőséget abban az esetben, ha az adóalany éves 
árbevétele nem haladta meg az alanyi adómentes határt.  

 

Akinek ilyen folyamatban lévő ügye van, annak érdemes megkeresnie, mert ez 
a fordulat még nem nyilvános. A NAV-nak nem érdeke, hogy ez közismertté 
váljon. Elképzelhető, hogy a várható EUB határozatra tekintettel a NAV 
felgyorsítja a folyamatban lévő ügyeket. Ezekben az ügyekben feltétlenül 
jogorvoslattal kell élni, illetve kérni az eljárás felfüggesztését, hogy az EUB 
döntéséig ne záródjanak le. Az EUB döntés nem csak az eseti ügyre, hanem a 
címzett összes nemzeti (magyar) bíróságra és így az adóhatóságra is kötelező 
lesz. Megnyílt a lehetőség arra, hogy az Alkotmánybíróság és az Európai Unió 
Bírósága együttesen végleg a kukába küldje Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet 
Kúria bíró „remekműjét” (3/2013. KMJE), ami a bíróság adóhatósággal való 
„édeskettesben” összeborulásának mintapéldája. 
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