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„HÉA – 67/227/EGK irányelv és 77/388/EGK irányelv – HÉA-túlfizetés visszatérítési
szabályait meghatározó nemzeti jogszabály – Adósemlegesség és arányosság elve –
Eltérő különös intézkedések”
A C-25/07. sz. ügyben (Alicja Sosnowska)
„ …az adóalanyoknak a hatodik HÉA-irányelv 17 cikkében biztosított azon joga, hogy az
általuk fizetendő HÉA-ból levonják azon adót, amelyet az árukra és szolgáltatásokra
előzetesen kivetettek, az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a HÉA közösségi szabályozás
által bevezetett közös rendszerének egyik alapelvét képezi …
a Bíróság már többször hangsúlyozta, az adólevonási jog a HÉA mechanizmusának szerves
részét képezi, és elvben nem korlátozható. E mechanizmus a beszerzési ügyleteket terhelő
előzetesen felszámított adó teljes összege tekintetében közvetlenül …
amennyiben a levonható adó összege meghaladja a fizetendő adó összegét, és ezért az
adóalany a levonási jogot nem tudja a hatodik HÉA-irányelv 18. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott beszámításon keresztül gyakorolni, ugyanezen rendelkezés (4) bekezdése
előírja, hogy a tagállamok engedélyezhetik a különbözet következő időszakra történő átvitelét
vagy az általuk meghatározott szabályok szerinti visszatérítését.
…a Bíróság megállapította, hogy bár a tagállamok rendelkeznek bizonyos mozgástérrel a
HÉA-túlfizetés visszatérítési szabályainak meghatározása során, e szabályok nem sérthetik a
közös HÉA-rendszer semlegességének elvét azáltal, hogy ezen adót teljesen vagy részben az
adóalanyra terhelik. Különösen e szabályoknak lehetővé kell tenniük az adóalany számára,
hogy megfelelő feltelek mellett az e HÉA-túlfizetésből származó teljes követelését
visszakapja, ami azzal jár, hogy a visszatérítésnek ésszerű határidőn belül, pénzben vagy
egyenértékű módon kell történnie, és hogy a visszatérítés elfogadott módja nem jelenthet az
adóalany számára pénzügyi kockázatot…………
…a Bíróság már megállapította, hogy a tagállamok jogos érdeke pénzügyi érdekeik védelme
céljából megfelelő intézkedéseket hozni, és az adókijátszás, az adókikerülés és az esetleges
visszaélések elleni küzdelem a hatodik HÉA-irányelv által elismert és támogatott célok közé
tartozik ….
….az arányosság elvének megfelelően a tagállamoknak olyan eszközöket kell igénybe
venniük, amelyek lehetővé teszik e cél hatékony elérését, ugyanakkor a legkevésbé sértik a
szóban forgó közösségi jogszabályok célkitűzéseit és elveit, mint például a HÉA-levonási jog
alapelvét ….
… az olyan nemzeti jogszabály, amely az adóalanyok meghatározott kategóriája esetében a
HÉA-túlfizetés visszatérítésére a feltételezett adókijátszások kockázata miatt szigorúbb
szabályokat ír elő, anélkül hogy az adóalanynak a kevésbé szigorú feltételek előnyeiben való
részesülés céljából lehetősége lenne az adókijátszás vagy adókikerülés hiányát bizonyítani,
nem minősül az adókijátszás vagy adókikerülés elleni küzdelem céljával arányos eszköznek
és túlzottan befolyásolja a hatodik HÉA-irányelv célkitűzéseit és elveit ….”

