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Belföldi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 

az Európai Bíróság magyar ítéleteinek tükrében 

 
 

A bizonytalan eredetű termékeket forgalmazó, adócsaló körök közvetítésével létrehozott 

termékértékesítési láncolatok számos problémát vetnek fel a jogkövető adózók, az adóhatóság 

és a bíróságok részéről. Nem alakult ki a tárgyi és személyi feltételek egységes igazolási 

rendje, ennek meghatározása kiemelten nehéz a szolgáltatásnyújtások esetében. A 

Mahagében, a Dávid és a Tóth ügyben hozott Eub ítéletek kapcsán megvitatandó kérdések: 

 

1. A számlabefogadó felelősségének (objektív vagy szubjektív) terjedelme. A Mahagében ügy 

48. pontja leszögezi, hogy az objektív felelősségi rendszer bevezetése meghaladná az 

államkincstár érdekei megóvásának eléréséhez szükséges mértéket.  

 

2. Meg kell találni az egyensúlyt a költségvetési érdek (az adóbevételek beszedése) és az 

adólevonási jog, mint a hozzáadottértékadó-rendszer alapelve között, figyelembe véve az Eub 

által megadott szempontrendszert a levonási jog szükséges és arányos korlátozása körében. 

 

3. Tisztázni kell, hogy az ÁFA áthárításának feltétele-e az ÁFA megfizetése a számlakiállító 

részéről, figyelembe véve a Mahagében ügy 40. pontjában írtakat is, mely szerint az ÁFA 

megfizetése nélkül is gyakorolható a levonási jog. 

  

4. Szükséges meghatározni a bizonylatolási kötelezettség terjedelmét, korlátait, különösen az 

alábbi szempontok szerint: 

 a Számviteli törvény két alapelve a költség-hatékonyság és a valódiság elve közötti 

egyensúly, vagyis mennyi energiát kell fordítani a gazdasági esemény megtörténtének 

bizonylatolására, 

 a számlabefogadóknál (vevőnél) általában milyen eszközök állnak rendelkezésre, 

illetve milyen ésszerű óvintézkedések megtétele várható el. 

 

5. Elősegítené a szélesebb körű tényfeltárást, ha az adóhatóság követné a vevő által az eladó 

részére kifizetett ellenérték (azon belül az áfa) útját, figyelemmel arra a körülményre, hogy az 

adóhatóság által kétségbe vont ügyletek nagy részében a vevő banki álutalással egyenlíti ki az 

eladó számláját?  

 

6. Milyen hatással van az ügy megítélésére, hogy a jóhiszemű számlabefogadóktól (vevőktől) 

követelik annak az ÁFA-nak a megfizetését, amelyet a számlakibocsátó vállalkozástól már 

nem lehet behajtani a cég megszűnése, illetve fantomizálódása okán? 

 

7. Szükséges különbséget tenni az „adócsaló” és a „becsapott” vevő között, mivel a körhinta 

ügyletekkel kapcsolatban általános tapasztalat, hogy a láncolatba bekerül egy jóhiszemű vevő, 

aki gyanútlanul, az adócsalókkal nem összejátszva vásárolja meg a terméket és értékesíti 

tovább. Az Eub ítéletei alapján meg kell különbözetni azokat, akik összejátszottak az 



adócsalókkal azoktól, akik minden ésszerű intézkedés ellenére sem tudhatták, hogy 

adókijátszással érintett terméket vásárolnak.  

 

Fiktív számla
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jóhiszemű, vagy 

gondatlan

objektív felelősség alkalmazása,
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8. Meg kell határozni a bizonyítási teher terjedelmét a „tudta, vagy tudnia kellett volna” 

fordulattal kapcsolatban. Milyen tényeket kell bizonyítania az adóhatóságnak az ÁFA 

levonási jog megtagadása esetén, illetve milyen ellenbizonyítást eszközölhet az adózó? 

 

9. Meg kell határozni az áru eredetének bizonyítására alkalmas és az adóhatóság által is 

elfogadható módszereket, és a szerződéses partnerek ellenőrzésének eszközeit. Egyáltalán 

képes a vevő ellenőrizni az eladó által vásárolt, előállított, illetve importált termék eredetét? 

Hogyan lehet ellenőrizni az alvállalkozónál a tárgyi és személyi feltételek meglétét?  

 



Az Európai Bíróság iránymutatásai 

a Közösségen belüli termékértékesítések adómentességének  

és a számlák formai hitelességének kérdésében 

 

 

I. MECSEK GABONA ÍTÉLET  

 

I.1. A jogbiztonság követelménye mint kiindulási pont 

 

A pénzügyi következményekkel járó szabályok esetében a jogbiztonság követelményének 

fokozottabban, még szigorúbban kell érvényesülnie.  

Igaz ez a Közösségen belüli termékértékesítések adómentességét szabályozó rendelkezésekre 

is, ahogyan erre a Mecsek Gabona ítélet 39. pontja és korábban már a Teleos ítélet 48. pontja 

is rámutatott. Az ilyen ügyleteket bonyolító adóalanyok kötelezettségeinek tehát 

egyértelműen, világosan és pontosan meghatározottnak kell lennie. 

 

I.2. Az eladó bizonyítási kötelezettsége – a nemzeti szabályozás hiányosságai 

 

A Mecsek Gabona ítélet 37. pontja is utal arra, hogy a nemzeti szabályozás az adómentesség 

feltételei körében a más tagállamba történő elszállítás tényének igazolására vonatkozóan nem 

tartalmaz a bizonyítási kötelezettség tartalmát részletező, konkrét rendelkezéseket.  

 

Az eladót terhelő igazolási kötelezettséget érintően – a fenti következtetésre is figyelemmel – 

mindenekelőtt az alábbi kérdések merülnek fel: 

 

 Szükséges-e, hogy a jogalkotó az elszállítás tényének igazolhatóságát és az eladót e 

körben terhelő bizonyítási kötelezettség tartalmát pontosabban, konkrétabban 

szabályozza?  

 

 Amennyiben igen, a kapcsolódó új jogszabályi rendelkezések megalkotásáig mit kell a 

jogalkalmazási gyakorlatban zsinórmértéknek tekinteni? Az új szabályok megalkotásakor 

milyen szempontokra kell figyelemmel lenni?  

 

 Megfelelő lehet-e egy, a szabad bizonyítás elvét meg nem törő, de határozott 

iránymutatásként szolgáló példálózó felsorolás kodifikálása az eladót terhelő bizonyítási 

kötelezettségekről, illetve az elfogadható bizonyítékokról, az igazolásra alkalmas 

dokumentumokról? 

 

 Szükséges-e a jogi szabályozásban azokat az eseteket eltérő módon kezelni, amelyekben 

nem az eladó, hanem a vevő fuvaroz? 

 

 Az elszállítás milyen feltételekkel tekinthető igazoltnak – a Mecsek Gabona ítélet 41. 

pontja által is hivatkozott – azon esetekben, amelyekben nincsenek „kézzelfogható 

bizonyítékok”? 



 

 Hogyan értelmezhető a Mecsek Gabona ítélet 42. pontjában rögzített azon következtetés, 

amely szerint „az a bizonyíték, amelyet az eladó az adóhatóságnak benyújthat, alapvetően 

a vevőtől e célból kapott információktól függ.” 

 

 Megkövetelhető-e egyáltalán a teljes bizonyosságot célzó bizonyítékgyűjtés a magyar 

eladótól? A bizonylatolási kötelezettség terjedelmének és korlátainak meghatározásakor a 

költség-hatékonyság és a valódiság számviteli elvek közötti egyensúly milyen módon 

teremthető meg? 

 

A fentiekhez hasonló kérdések vetődnek fel az export ügyletek adómentességével 

összefüggésben is. 

 

I.3. Jóhiszeműség és az ésszerű intézkedések 

 

Az eladótól elvárható ésszerű intézkedésekkel összefüggésben tisztázandó kérdések: 

 

 Melyek az eladótól elvárható azon intézkedések, amelyek végrehajtása esetén az eladót az 

adómentesség objektív feltételei teljesülésének hiányában is megilleti az adómentesség? 

 

 Arra vonatkozóan, hogy az eladó „tudta vagy tudnia kellett volna”, hogy az általa 

teljesített ügylettel adócsaláshoz járul hozzá, az adóhatóságot milyen tartalmú bizonyítási 

kötelezettség terheli? 

 

 Az elvárható intézkedések körének meghatározásakor   

a) az arányosság, 

b) a versenyképesség védelme (a túlzott adminisztráció helyett), 

c) a jóhiszeműek védelme és  

d) differenciált megközelítés 

követelményei milyen módon érvényesíthetők? 

 

 Szükség van-e az elvárható intézkedések és a kapcsolódó bizonyítás tárgyában 

jogalkotásra? 

 

II. PANNON GÉP ÍTÉLET 

 

Az ítéleti következtetések alapján átgondolásra váró kérdések: 

 

 Hol húzhatók meg a formai kellékek relevanciájának határai? A tartalom elsődlegessége a 

formával szemben alapelv hogyan érvényesíthető? 

 

 A számla formai hibái, illetve hiányosságai mely esetekben befolyásolhatják a 

számlabefogadó adólevonási jogát? 

 



Eljárási kérdések: 

az iratbetekintés jog gyakorlása, végrehajtás felfüggesztése, beavatkozás az 

adóperben  
 

 

Iratbetekintés 

 

A védelemhez való jog, a „fegyverek egyenlőségének elve”, a tisztességes eljárás elve 

egyaránt megkövetelik, hogy az adóeljárás alá vont adóalany megismerhesse az 

adókötelezettségének megállapításához kapcsolódó valamennyi bizonyítékot. Ez a jog ütközik 

más személyek üzleti- és adótitkának védelmével, ezért megkerülhetetlenek az alábbi 

kérdések: 

 

Felhasználható-e olyan bizonyíték az adózóval szemben, amelyre vonatkozóan iratbetekintési 

jogát kizárták vagy korlátozták? Hogyan győződhet meg az adóalany arról, hogy a kapcsolódó 

vizsgálat eredményének az Art 100. § (4) bek rendelkezése szerinti ismertetése minden őt 

érintő részletre kiterjedt? 

 

Az iratbetekintés joga kizárólag az adóhatározatban hivatkozott bizonyítékokra, vagy az 

adóeljárás során beszerzett összes adatra kiterjed, amelyre nem vonatkozik az Art 12. § (3) 

bekezdésének korlátozása? 

 

A Pp 192. § rendelkezései kizárólag „a minősített adat”, az „üzleti titok” és a „hivatásbeli 

titok” vonatkozásában írják elő a titokgazda megkeresését. Ebből a törvényi 

megfogalmazásból levonható az a következtetés, hogy i) a adótitok esetében a titokgazda 

megkeresése szükségtelen, vagy ii) a közigazgatási perben is Art. adótitokra vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak?  

 

Milyen súlyú jogszabálysértést valósít meg, ha az adóeljárás során az iratbetekintést 

jogszerűtlen korlátozása, illetve kizárják? Ez jogszabálysértés az adóperben milyen keretek 

között orvosolható?  

 

 

Végrehajtás felfüggesztés  

 

Két különböző, nehezen összeegyeztethető szempontot kell mérlegelni: i) a költségvetési 

bevétel védelme, ii) a vállalkozás további működésének biztosítása.  

Vajon az érdekütközés megnyugtatóan feloldható, ha a végrehajtás felfüggesztésére az alábbi 

körülmények között kerül sor 

- az adóhatóság biztosítási intézkedést rendelt el, hiszen ebben az esetben az 

adóhatósági követelés biztosítva van, 

- az adózói vállalkozás rendelkezik a vitatott adóhatározat szerinti adótartozás 

fedezetéül szolgáló vagyonnal, ezért nincs veszélyben az adóhatósági követelés  

- az adózót fizetési könnyítésben részesítette az adóhatóság? 



 

Mindenképpen vizsgálandó szempont  

- a túlbiztosítás kérdésköre: az adótartozásra fedezetet nyújtó ingatlanvagyon 

foglalásával egyidejűleg a bankszámlák zárolása, amely a napi gazdálkodás 

ellehetetlenüléséhez vezet, 

- banki hitelezés esetén az adóvégrehajtás ténye a bank részéről azonnali felmondási 

okot jelent,  

- a mögöttes felelősségi rendszer és a végrehajtás eljárás kapcsolata. 

 

 

Beavatkozás a közigazgatási perbe  

 

Az adóperben nem kizárólag a felperes tevékenységének adójogi minősítése zajlik, hanem a 

bírósági felülvizsgálat érinti az közreműködő könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó 

munkájának, tanácsainak jogszerűségét is, valamint értékelésre kerül a felperesi adóalany és 

annak üzleti partnere közötti jogviszony, illetve annak átminősítése. ÁFA levonási jogra nem 

alkalmas bizonylatok befogadása esetén sokkal inkább a számla kiállítójáról szól a tényállás, 

mint annak befogadójáról (felperes).  

 

A beavatkozást a bíróság engedélyezi. Megtagadható az engedély, ha a beavatkozást a 

felperes is támogatja, illetve a felperes kezdeményezi a perbehívást annak fényében, hogy a 

bizonyítási kötelezettség a felperest terheli?  

Megtagadható az engedély, ha egy könyvvizsgáló független szakértőként eljárva auditálta 

(rendben találta) az adóper tárgyát képező számviteli nyilvántartásokat és beszámolókat, 

amelyeket az adóhatározat kétségbe vont? 
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