HÍRLEVÉL
a regisztrációs adó részleges
visszatérítéséről

INFORMATIONSBRIEF
über die Teilrückerstattung der
Registrationssteuer

Az Európai Közösség Bíróságának
ítélete
alapján
módosította
az
Országgyűlés
a
használt
személygépkocsik regisztrációs adójára
vonatkozó szabályozást.
Az EB a magyar regisztrációs adó
szabályozásnak csak egy részterületét
tekinti ellentétesnek az EK-szerződés 90.
cikkével. A használt autók adóztatásánál
az értékcsökkenés figyelmen kívül
hagyását minősíti közösségi joggal
összeegyeztethetetlennek.

Das Parlament hat aufgrund des Urteils
vom Gericht der Europäischen Union die
Regelungen
bezüglich
der
Registrationssteuer der gebrauchten
PKW-s modifiziert.
Von dem Gericht der Europäischen
Union wurde nur ein Teilgebiet der den
Ungarischen
Registrationssteuer
betreffenden Regelungen als dem Artikel
Nr 90 des EU-Vertrags zuwider
betrachtet. Da die Abschreibung bei der
Versteuerung
der
Gebrauchtwagen
ausser Acht gelassen wurde, ist diese
Regelung dem Unionsrecht zuwider.

A
regisztrációs
visszatérítéséről

adó

részleges Teilrückerstattung
Registrationssteuer

der

Az adó visszatérítése részleges, mivel a
korábban megfizetett adónak csak az a
része (többletadó) kérhető vissza,
amelyet amiatt állapítottak meg, hogy a
szabályozás nem vette figyelembe a
használt autók értékcsökkenését.

Die Steuerrückerstattung ist nur partiell,
da nur der Teil (Mehrsteuer) der früher
bezahlten Steuer kann rückgefordert
werden, der so festgelegt wurde, dass
die Regelung die Abschreibung der
Gebrauchtwagen nicht berücksichtigt
hat.

Az adó részleges visszatérítését olyan
gépjármű után kérhetik, amely valahol
már egyszer volt forgalomba helyezve és
a használt gépjármű magyarországi
forgalomba helyezése egyik feltételeként
került
sor
a
regisztrációs
adó
megállapítására a 2004. május 1. és
2005. december 31. között hatályos
regisztrációs adóról szóló törvény
alapján.

Die Teilrückerstattung der Steuer kann
nur nach solchen Wagen beantragt
werden, die schon früher einmal in den
Verkehr gesetzt wurden und die
Registrationssteuer
als
einer
der
Bedingungen bei der ungarischen
Zulassung aufgrund des Gesetzes über
Registrationssteuer, das zwischen 01.
Mai 2004 und 31. Dezember 2005 gültig
war, festgestellt wurde.

A részleges visszatérítésre jogosultak

Teilrückerstattung Berechtigten

Elsődleges jogosultak
A
visszatérítés
iránti

Primärberechtigten
kérelem Diejenigen sind für die Beantragung der
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benyújtására jogosultak azok, akik adó
vagy adóelőleg formájában megfizették a
regisztrációs
adót
a
vámhatóság
számlájára, amennyiben ezt az adót nem
hárították tovább. Akik az értékesítés
során részben továbbhárították az adót,
csak részbeni visszatérítést kaphatnak.

Rückerstattung berechtigt, die die Steuer
oder den Steuervorschuss auf das Konto
der Zollbehörde bezahlt haben, wenn
diese Steuer nicht weiterfakturiert wird.
Diejenigen, die beim Verkauf die Steuer
teilweise weiterfakturiert haben, können
nur Teilrückerstattung erhalten.

Másodlagos jogosultak
Méltányossági megfontolások miatt a
törvény jogosultaknak tekinti azokat is,
akik a regisztrációs adó megfizetésére
végső soron kötelezettek lettek volna,
amennyiben a kialakított szabályozás
nem tette volna lehetővé, hogy a
forgalomba helyezést megelőzően valaki
más megfizesse helyettük a regisztrációs
adót.
E
másodlagos
jogosultak
akkor
kérelmezhetik a részleges visszatérítést,
ha rendelkeznek a kereskedő által
kibocsátott olyan számlával, számviteli
bizonylattal, amely tételesen tartalmazza
az áthárított regisztrációs adót, valamint
a kereskedőtől kapott információ, illetve
a rendelkezésükre álló adóigazolás
alapján meg tudják jelölni az érintett
gépjárműre
vonatkozó
vámhatósági
határozatot.

Sekundärberechtigten
Nach ermessenen Überlegungen werden
vom Gesetz auch diejenigen als
Berechtigte betrachtet, die für die
Bezahlung der Registrationssteuer letzt
verpflichtet gewesen wären, wenn die
gestaltete Regelung nicht ermöglicht
hätte, dass anstatt denen vor der
Zulassung
jemand
anders
die
Registrationssteuer bezahlt.
Die Sekundärberechtigten können nur
dann die Teilrückerstattung beantragen,
wenn sie über so eine Rechnung, Beleg
vom Händler verfügen, die postenweise
die weiterfakturierte Registrationssteuer
beinhaltet, und der Beschluss der
Zollbehörde betreffend des Wagens
aufgrund der Information vom Händler
bzw. des zur Verfügung stehenden
Steuernachweises bestimmt werden
kann.

Adóáthárítás

Umlegen der Steuer

Az eljárás a jogosult kérelmére indul. A
kérelmet ahhoz az első fokon eljáró
vámhatósághoz kell benyújtani, amely
korábban az adót megállapította. A
kérelem benyújtására a törvény hatályba
lépésétől, azaz 2007. február 15-étől
számított 180 nap áll rendelkezésére. E
határidő elmulasztása jogvesztő. Az
eljárás illeték- és költségmentes.

Das Verfahren wird aufgrund des
Antrages vom Berechtigten veranlasst.
Der Antrag soll der Zollbehörde ersten
Grades
eingereicht
werden,
die
ursprünglich die Steuer festgelegt hat.
Der Antrag kann ab der Gültigkeit des
Gesetzes, also ab 15-en Februar 2007
innerhalb von 180 Tagen eingereicht
werden. Das Versäumnis der Frist ist
peremptorisch.
Das
Verfahren
ist
abgaben- und kostenfrei.

A kérelemben a jogosult és a gépjármű
adóigazgatási
azonosításához
szükséges adatokon kívül meg kell jelölni
a korábbi eljárás során megfizetett
regisztrációs adó összegét, valamint a
korábbi eljárás során a vámhatóság által

Im Antrag sollen ausser den zur
steuerlichen
Identifikation
der
Berechtigten und des Wagens nötigen
Angaben auch folgende Angaben
festgelegt werden: die Summe der
während des früheren Verfahrens
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kiadott határozat azonosítására szolgáló
adatokat (számát, keltét, a kiállító
vámhatóság nevét). Meg kell jelölni a
jogosultság jogcímét.

bezahlten Registrationssteuer, sowie die
Angaben, die zur Identifizierung des
früher ausgegebenen Beschlusses der
Zollbehörde benötigt werden (Nummer,
Datum, Name der Zollbehörde, die den
Beschluss erfasst hat). Der Rechtstitel
der Berechtigung soll bestimmt werden.

A kérelemhez csatolni kell a korábbi
eljárás során a vámhatóság által kiadott
adóigazolást, illetve az adó megfizetését
igazoló egyéb bizonylatot.

Zum Antrag soll der Steuernachweis, der
von der Zollbehörde bei dem früheren
Verfahren ausgegeben wurde, bzw. der
Nachweis, der die Bezahlung der Steuer
belegt, beigelegt werden.
Die sogenannten Sekundärberechtigten
müssen ausser den Obengenannten die
auf
seinen
Namen
ausgestellte
Rechnung,
die
gesondert
die
weiterfakturierte
Registrationssteuer
beinhaltet, sowie den Bankkontoauszug
oder den Kassenbeleg, der beweist,
dass
der
die
Registrationssteuer
beinhaltende
Kaufpreis
dem
Wagenhändler
–
der
in
dem
Steuerverfahren
bezüglich
der
Feststellung der Registrationssteuer
anstatt ihm handelt - bezahlt wurde, auch
beilegen.

Az úgynevezett másodlagos jogosultnak
a felsoroltakon kívül csatolnia kell a
nevére szóló számlát is, amely
elkülönítetten tartalmazza a rá áthárított
regisztrációs adó összegét, valamint azt
a
bankbizonylatot,
illetve
pénztárbizonylatot, ami tanúsítja, hogy a
regisztrációs adó összegét is tartalmazó
vételárat megfizette a – regisztrációs adó
megállapítására irányuló adóigazgatási
eljárásban helyette eljáró – gépjárműkereskedőnek.

Die Zollbehörde stellt während des
Verfahrens bezüglich der Rückerstattung
fest, ob der Antrag begründet ist oder
nicht. Wenn alles in Ordnung gefunden
wird, wird die rückerstattende Steuer
festgelegt.
Az eljárás lefolytatásának határideje a Der Frist für die Abwicklung des
kérelem benyújtásától számított 90 nap, Verfahrens ist innerhalb von 90 Tagen
nach dem Einreichen des Antrages, der
amely 30 nappal meghosszabbítható.
mit 30 Tagen verlängert werden kann.
A vámhatóság a visszatérítés iránti
eljárás során megállapítja, hogy a
kérelem megalapozott-e vagy sem. Ha
mindent rendben talál, úgy megállapítja a
visszatérítendő adót.

A vámhatóság a visszatérítésre irányuló
kérelem
megalapozottsága
esetén
határozatban
állapítja
meg
a
visszatérítendő adót. A visszatérítendő
adó a ténylegesen megfizetett adó és a
hatályos
avultatással
csökkentett
úgynevezett számított adó különbözete.
A számított adó tulajdonképpen az az
adóösszeg, amit az adó alanyának akkor
kellett volna megfizetnie, ha a korábban
hatályos regisztrációs adóról szóló

Die Zollbehörde legt die vergütende
Steuer bei einem begründeten Antrag in
einem Beschluss fest. Die vergütende
Steuer ist die Differenz zwischen der
tatsächlich bezahlten Steuer und der um
die gültige Amortisation verminderten,
sogenannten gerechneten Steuer. Die
gerechnete Steuer ist eigentlich die
Steuer, die das Steuersubjekt dann hätte
bezahlen sollen, wenn das früher gültige
Gesetz über Registrationssteuer bei der
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der
törvény
az
adó
megállapításakor Feststellung
der
figyelembe vette volna a használt Abschreibung
berücksichtigt hätte.
gépjárművek értékcsökkenését.

Steuer
die
Gebrauchtwagen

A vámhatóság a visszatérítendő adó
összegére az adó megfizetésének
napjától a visszatérítés teljesítéséről
szóló határozat jogerőre emelkedésének
napjáig kamatot fizet.

Die Zollbehörde zahlt Zinsen auf die
Summe der vergütenden Steuer vom
Tag der Steuerzahlung bis zum Tag der
Rechtskräftigkeit des Beschlusses über
die Vergütung.

A visszatérített adót és kamatot a
vámhatósági
határozat
jogerőre
emelkedésének napjával a tárgyidőszak
bevételeként kell elszámolni.

Die vergütete Steuer und die Zinsen
müssen am Tag der Rechtskräftigkeit
des Beschlusses der Zollbehörde als
Einnahme
der
Berichtsperiode
verrechnet werden.
Die Gesellschaften und sonstigen
Organisationen, die unter der Gültigkeit
des
Gesetzes
über
die
Rechnungslegung Nr. C vom Jahre 2000
liegen, können sich so entscheiden, dass
sie die in der Berichtsperiode als
sonstiger Ertrag verrechnete vergütete
Steuer als verschobene Einnahme
abgrenzen. In diesem Fall soll der
verschobene Ertrag gegenüber den
sonstigen Erträgen parallel mit der
Verrechnung des Anschaffungswertes
der Anlage bzw. eines proportionalen
Teiles des Anschaffungswertes als
Kosten bzw. Aufwendungen aufgelöst
werden.
Bezüglich der vergüteten Steuer bzw.
der erhaltenen Zinsen entsteht keine
Modifizierung
der
Körperschaftssteuergrundlage, da es bei
der früheren Zahlung die Steuer unter
Kosten,
Aufwendungen
verrechnet
wurde und nicht als Steuergrundlage
modifizierende Position berücksichtigt
wurde.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt
vezető vállalkozó és egyéb szervezet
dönthet úgy, hogy a tárgyidőszakban
egyéb
bevételként
elszámolt
visszatérített adó összegét halasztott
bevételként időbelileg elhatárolja. Ebben
az esetben a halasztott bevételt az
eszköz bekerülési értékének, illetve
bekerülési értéke arányos részének
költségkénti,
illetve
ráfordításkénti
elszámolásakor
kell
az
egyéb
bevételekkel szemben megszüntetni.

A visszatérített adó, illetve a kapott
kamat kapcsán a társaságiadóalapmódosítás nem merül fel, hiszen a
korábbi megfizetéskor az adót a
költségek,
ráfordítások
között
elszámolták
és
adóalap-módosító
tételként nem jelentkezett.
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