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A Kúria tájékoztatót tett közzé a 

korábban hatályban lévő 

megfizetettségi feltétel miatt vissza nem 

térített áfára jutó kamatigénnyel 

összefüggésben. Ez alapján már csak 

2016. december 31-ig van lehetőségük 

az adózóknak a vissza nem térített áfára 

jutó kamat iránti igényük 

érvényesítésére. 

Az Európai Bíróság (EUB) Közösségi jogba 

ütközőnek találta a korábban az Áfa 

törvényben szereplő megfizetettségi feltételt, 

ami alapján a bejövő számlák kifizetettségének 

hiányában a számlák alapján fennálló áfa-

visszaigénylési jog nem volt gyakorolható (azt 

kötelező volt továbbvinni a következő 

időszakra). Az EUB döntésére tekintettel az 

Országgyűlés hatályon kívül helyezte a vitatott 

feltételt, valamint törvénnyel szabályozta a 

vissza nem térített áfa rendezését (Mód. tv.). A 

szabályok azonban nem tértek ki az ezen áfára 

jutó kamatigényre. 

A C-654/13. sz. EUB végzés szerint azonban, 

ha az adózónak a Mód. tv. alapján áfa-

visszatérítési igénye keletkezett, az adóhatóság 

a visszatérítési igényben szereplő áfa után a 

jegybanki alapkamattal azonos mértékű 

kamatot is köteles lett volna fizetni. Az 

adóalanyt az állam általi visszatartás 

időtartamára illeti meg ez a kamat, méghozzá 

azon áfa összegre tekintettel, amelyet számára 

nem térítettek meg a megfizetettségi feltétel 

miatt (feltéve, hogy a szóban forgó áfát az 

adott időszaki bevallásban feltüntette). 

The Supreme Court has issued a 

communication regarding default 

interest claims for VAT that was not 

recoverable under the previous 

regulation, which made recovery 

conditional on payment. Taxpayers will 

be able to claim interest on unrecovered 

VAT until 31 December 2016. 

 

The European Court of Justice (ECJ) ruled that 

the earlier provision of the VAT Act, according 

to which VAT may not be recovered for 

incoming invoices that are not paid (but must 

be carried forward to the following period), was 

contrary to Community law. In response to the 

ECJ’s ruling, Parliament repealed the above 

requirement, and set out rules for settling 

unrecovered VAT in an amending act. 

However, those rules did not provide for 

interest claimed on unrecovered VAT. 

 

 

According to ECJ order no. C-654/13, the tax 

authority would have been obliged to pay 

taxpayers that had a VAT refund claim based 

on the amending act default interest on 

reclaimed VAT at the Hungarian National Bank 

base rate. Taxpayers are entitled to default 

interest on VAT that was unrecoverable under 

the previous regulation, for the period in which 

VAT recovery was withheld (provided that such 

VAT was declared in the relevant tax return). 

Év végén lejár a vissza 

nem térített áfára jutó 

kamat igénylésének 

határideje 

Deadline for claiming 

default interest on 

unrecovered VAT will 

expire at year-end 
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A Kúria álláspontja alapján, mivel a 

visszatartott áfa visszatérítéséhez való jog 

2011. szeptember 27-én nyílt meg, és a 

kamatigény alapvetően ehhez az áfához 

kapcsolódik, utóbbi érvényesítésére is csak az 

ezen időponttól kezdődő elévülési időn belül 

kerülhet sor. Ez nagy jelentőséggel bírhat azon 

adózók számára, akik a fentiek alapján a 

kamat iránti igényüket még nem 

érvényesítették, erre ugyanis a Kúria 

tájékoztatása szerint már csak 2016. december 

31-ig van lehetőségük. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9590, 

e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) vagy Farkas 

Gáborhoz (tel: +36 1 461 9173, e-mail: 

gabor.farkas@hu.pwc.com). 

Based on the Supreme Court’s position, as 

taxpayers have the right to reclaim withheld 

VAT since 27 September 2011, and interest 

claims are basically related to such VAT, 

interest may also be claimed within the 

limitation period starting on the above date. 

This could be of high importance to taxpayers 

that have not yet claimed interest on 

unrecovered VAT as, according to the Supreme 

Court’s communication, this option is available 

only until 31 December 2016. 

 

If you have any questions regarding the above, 

please contact László Deák (phone: +36 1 461 

9590; e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) or 

Gábor Farkas (phone: +36 1 461 9173; e-mail: 

gabor.farkas@hu.pwc.com). 
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