
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdés !
Dr. Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv. 42.* (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrna k

"Ki mond igazat, a Nemzetgazdasági Minisztérium vagy az Európai Unió Bizottsága? "
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2015 . január 20. napján - többek között - az alábbi kérdéseket intéztem Önhöz :
"1 . Történt-e időközben „az Áfa törvény 142 . (1) bek. c) pontja szerinti fordított adózás
tárgyában” egyeztetés az Európai Bizottsággal ?

2.Magyarország megkapta-e az engedélyt ?

3. A bizottság engedélyének megadásáig a törvénymódosítással érintett gazdasági
szereplőknek, amely jogi elő írás szerint kell eljárnia: a vonatkozó Irányelv, vagy az uniós
joggal szemben álló magyar törvény szerint? "

Az Ön nevében államtitkára 2015 . február 04 . napján az alábbi érdemi választ adta:

"Az új rendelkezés hatályba lépését követ ően - 2015 . január 01 . nap - az adóalanyoknak ezen
megváltozott szabályok szerint kell eljárniuk .
Az EU eljárásában nem kivételes az, hogy a derogáció alkalmazhatóságát a Tanác s
visszamenő legesen hagyja jóvá . "

Tájékoztatom a T. Miniszter Urat, hogy rendelkezésemre áll az EU Bizottsága nevében Pierr e
Moscovici válasza, (E-009671/2014 .) amelyet 2015 . január 19. napján adott egy Európai
Parlamenti képvisel ő kérdésére, amely szerint :
"Természetesen szem előtt kell tartani, hogy az Áfával kapcsolatos bármely intézkedés
tagállami alkalmazása csakis akkor jogszerű, miután a Bizottság alapján a Tanács
egyhangúlag jóváhagyta a szóban forgó eltérést ."



A Biztos válaszából egyáltalán nem következik azon jogi megoldás lehet ősége, hogy a Tanác s
visszamenőlegesen hagyhatná jóvá a tagállami intézkedést, s őt, a "csakis akkor jogszer ű ,
miután jóváhagyta" megfogalmazás elég egyértelm űvé teszi, mely sorrendiség a jogszer ű .

Ahogyan azt már korábbi kérdésem indokolásában is kifejtettem, az Európai Bírósá g
joggyakorlata alapján tárgybeli irányelv közvetlen hatállyal bír, így arra az érintette k
közvetlenül hivatkozhatnak. Továbbá a Bizottság válasza szerint nem jogszer ű , hogy úgy
kerül alkalmazásra a fordított adózás alkalmazása, hogy azt a Tanács nem hagyta jóvá .

Tovább árnyalja a képet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionáli s
Adó Főigazgatósága Tájékoztatási F őosztálya által egy adózónak adott válasz, amely szerint :
"Felhívom a szíves figyelmét, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII .
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdésének c) pontját, illetve 294 . §-át
mindaddig alkalmazni kell, amíg nincs olyan, az Európai Unió Bírósága által hozott joger ős
döntés, amely alapján az említett rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni, illetve meg
kell semmisíteni . "

Akár cinikusnak is nevezhető a NAV válasza, ugyanis ahhoz hosszas hatósági és bíróság i
eljárás szükséges, hogy egy tagállami jogi vita egyáltalán az Európai Unió Bírósága el é
kerüljön, így - ha jogellenes is egy adójogszabály - alkalmazni lehet, míg a Bíróság vagy a z
Alkotmánybíróság másként nem dönt .

Fentiek miatt kérdezem a T . Miniszter Urat :
1. Miért nem a gyorsreagálási mechanizmus keretében (Irányelv 199b cikk) fordul t
Magyarország a Bizottsághoz? Miért választotta a hosszabb eljárást jelentő 395 . cikk
szerinti derogációs kérelmet ?

2. Miért nem tett a Minisztérium javaslatot arra, hogy az Áfa törvény 142 . (1) bek. c)
pontja szerinti fordított adózás hatályba lépése – annak ismeretében, hogy a Bizottság és a
Tanács konzekvensen elutasítja a fordított adózásra vonatkozó derogációs kérelmeket -
csak a Tanács jóváhagyása után történjen meg ?

A Minisztérium 2014. 04. 24. napon kiadott közleményében ez áll: "Sajnálatos, hogy az

Európai Bizottság konzekvensen elutasítja a fordított adózásra vonatkozó derogációs

kérelmeket, miközben folyamatosan hangoztatja az áfacsalások megakadályozásána k

szükségességét illetve a feketegazdaság elleni küzdelem kiemelt szerepe mellett érvel. Az

áfacsalások elleni hatékonyabb küzdelem érdekében hiába teremtette meg - tavaly

júliusban - az úgynevezett gyorsított eljárás lehetőségét, az összes - így benyújtott -

kérelmet elutasította" - áll az NGM közleményében .

3. Az EU Bizottságának van-e igaza abban, hogy bármely intézkedés tagállam i
alkalmazása csakis akkor jogszerű, miután a Bizottság javaslata alapján a Tanác s
egyhangúlag jóváhagyta a szóban forgó eltérést, vagy a Minisztériumnak ("a z
adóalanyoknak ezen megváltozott szabályok szerint kell eljárniuk") ?

4. Ha a Minisztériumnak, akkor azt milyen uniós jogszabályra alapozza t . Miniszter Úr?
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5 . Számoltak-e az előkészítés során azzal, hogy amennyiben a Tanács elutasítja a fordítot t
adózás bevezetésére vonatkozó kérelmet, felmerülhet a Magyar Állam kártérítés i
felelőssége azon adóalanyok vonatkozásában, akik a jogellenesen alkalmazot t
adójogszabály miatt kárt szenvedtek el ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2015. február 9 .

Üdvözlettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció

3


	page 1
	page 2
	page 3

