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ÁFA – Külföldi adóalanyok számára adható
áfa-visszatérítés
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2010. január 1-jétől jelentős változások 
következtek be a külföldi adóalanyok számára
adható áfa-visszatérítési eljárásban.

There have been significant changes introduced
since 1 January 2010 to the VAT reclaiming and
refunding procedure available to foreign



VAT refunds to foreign tax payers

Ahogy arról korábban is írtunk, 2010.

január 1-jétől jelentős változások 

következtek be a külföldi adóalanyok

számára adható áfa-visszatérítési

eljárásban.

Az új rendszerben az Európai Unió többi

tagállamában felmerült áfát érintő 

visszatérítési kérelmeket elektronikusan,

a letelepedés helye szerinti ország

adóhatóságának kell benyújtani a

visszatéríttetési időszakot követő naptári 

év szeptember 30-ig. A 2009-et érintő 

visszatéríttetési időszak esetében így ez 

a határidő 2010. szeptember 30. 

Tekintettel a különböző tagállamokban a 

kérelmekkel és az elektronikus eljárással

kapcsolatban felmerült problémákra, az

Európai Bizottság javaslatot nyújtott be a

Tanács részére, arra vonatkozóan, hogy

a 2009-es visszatéríttetési időszakra 

vonatkozó kérelmek benyújtásának

határidejét 2011. március 31-ig

hosszabbítsa meg.

Az elmúlt hetekben elterjedni látszott az

a nézet, hogy a határidőt valószínűleg 

meghosszabbítják és ezért a szükséges

kérelmek és egyéb dokumentáció

összeállítása nem igazán sürgető feladat.  

Szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy a

kérelmek benyújtásának határidejéig

hátra lévő idő rövidsége miatt is 

kétségesnek mutatkozik, hogy a Tanács

a Bizottság javaslatát elfogadva, még a

határidő lejárta előtt meghosszabbítja a 

kérelmek benyújtásának határidejét.

As described in an earlier news alert,

there have been significant changes

introduced since 1 January 2010 to the

VAT reclaiming and refunding

procedure available to foreign

taxpayers.

In the new system, EU businesses will

have to electronically file their refund

applications for VAT incurred in other

EU Member States with the tax

authority of the country where they are

established, by 30 September of the

calendar year after the refund period.

Therefore, the deadline for the 2009

refund period is 30 September 2010.

As there have been problems with the

applications and the electronic

procedure in the Member States, the

European Commission submitted a

proposal to the Council to extend the

deadline for filing the 2009 refund

applications to 31 March 2011.

In the last weeks, the view has

emerged that the deadline will possibly

be extended and, therefore, preparing

the required applications and other

documents is not really urgent.

Please note that, given the short time

until the normal submission deadline, it

is doubtful whether the Council will

accept the European Commission’s

proposal and extend the deadline for

applications before the current deadline

expires.
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Figyelembe véve, hogy a rendelkezésre

álló idő egyes vállalatoknak egy több 

száz, esetleg ezer számlát átfogó

kérelem elkészítésére esetlegesen nem

lesz elegendő, szakértőink speciálisan 

ilyen feladatok rövid idő alatt történő 

megoldására kifejlesztett eszközeink

segítségével, készséggel állnak kedves

ügyfeleink rendelkezésére.

A határidő meghosszabbításával 

kapcsolatos megkeresésünkre a

Bizottságtól azt a választ kaptuk, hogy a

határidő 2011. március 31-re történő 

elhalasztására visszamenőleges 

hatállyal 2010. szeptember 30-at

követően még sor kerülhet. Felhívjuk a 

figyelmüket, hogy a Bizottság fenti

tájékoztatása nem hivatalos, így a

határidő meghosszabbítása még nem 

tekinthető hivatalosan megerősítettnek. 

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne

az új áfa-visszatérítésre vonatkozó

szabályokkal kapcsolatban, szokásos

kapcsolattartó partnere, vagy dr. Elkán

László (tel: + 36 1 461 9233, e-mail:

laszlo.elkan@hu.pwc.com) készséggel

áll rendelkezésükre.

Therefore, we strongly advise yo

prepare the applications and

required documents and to file t

with the relevant tax authorities b

September 2010 in order not to

the deadline if it is not extended.

Taking into consideration that ce

companies may find the rema

time available insufficient for prepa

an application that includes hund

of invoices, we will be glad to a

you with tools specifically designe

carry out such tasks in a short time

In response to our inquiry,

European Commission informed

that the deadline may still be exten

to 31 March 2011, with retroa

effect from 30 September 2

However, please be advised that

Commission’s reply cannot

construed as official confirmation

the deadline will be extended.

If you have any questions regar

the new VAT refund regulat

please contact your usual relation

partner or Dr. László Elkán (tel: +

1 461 9233, e-m

laszlo.elkan@hu.pwc.com).
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