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Kovács Kázmér szerint utólagos kimutatással visszaigényelhetõ a regisztrációs adó  
Krizsó Szilvia (mûsorvezetõ): - Mint a népmesében. Jár is, meg nem is. Mármint az a pénz, ami regisztrációs adó 

címén jogtalanul szedett be az állam 2004. 8májusa és 2005. vége között vásárolt használt autók után. Akik ugyanis 

itthon vettek kocsit, nem kaptak igazolást a kereskedõktõl arról, hogy a vételárban a regisztrációs adó is benne van. 

Nem is kellett ilyet kapniuk, hiszen a kereskedõket erre nem kötelezte jogszabály. Most viszont csak azoknak térítik 

vissza a pénzét, akiknek van ilyen papírjuk. 30 ezren is lehetnek, akiknek most fõhet a feje. 
Baranyi Béla körképe. 
 
Baranyi Béla (szerkesztõ): - Amikor Harangozó Józsefné belépett a vámhivatal kapuján, még reménykedett. A 

jogtalanul kivetett regisztrációs adót próbálta visszaigényelni, de az ügyintézõig már el sem jutott. Fennakadt a 

bürokrácián, így jobb híján csendes beletörõdéssel hallgatta a hivatal vezetõjét. Fekete százados épp azt magyarázza, 

hogy Marika asszony miért nem igényelheti vissza azt, ami elvileg mindenkinek jár, aki 2004. májusa és 2005. 

decembere között külföldrõl behozott autót vett. Marika azonban sajnálatos kivétel. 
 
Harangozó Józsefné: - Én úgy tudtam, hogy egy adásvételi szerzõdéssel vásárolok egy autót. Tehát én nem kértem 

tõlük azt, hogy adjanak nekem egy olyan papírt, amin részletesen a regisztrációs adó is fel van tüntetve.  
 
Szerkesztõ: - Márpedig olyan számla nélkül, amelyen tételesen fel van tüntetve a regisztrációs adó összege, semmire 

sem megy az ember a vámhivatalban.  
 
Fekete Attila (százados, VPOP): - Amennyiben az ügyfél nem tud ilyenfajta számlát produkálni, illetve egyéb 

pénzügyi bizonylatot, abban az esetben a vámhivatalnak nem lesz arra lehetõsége, hogy a törvény rendelkezéseit 

megkerülve, felülbírálva mégis visszautalja a számukra az adó összegét.  
 
Szerkesztõ: - A kérdés, hogy hány embernek van ilyen számlája. Az autókereskedõ szerint nem soknak. Ellenben 

azonban 30 ezren lehetnek azok, akiknek biztosan nincs. Fojt Attila annak idején maga sem adott ki olyan számlát, 

amin külön fel volt tüntetve a regisztrációs adó. Hiszen, ahogy fogalmazott, nem rendelkezik a jövõbe látás 

képességével, így fogalma sem volt, hogy két év elteltével majd szükség lesz rá.  
 
Fojt Attila (Magyar Gépjármû-Kereskedõk Országos Egyesülete): - Sem akkor, sem most nem kötelezõ feltüntetni a 

számlákon a regisztrációs adó áthárításának a tényét. Tehát két évvel az eseménye után indokolatlan, érthetetlen, és 

megdöbbentõ az, hogy csak az fogja tudni visszaigényelni és visszakapni ezt az igazságtalanul kivetett adót, aki 

ilyen dokumentumokkal rendelkezik.  
 
Szerkesztõ: - Az autókereskedõk azt javasolták, hogy talán egy utólag kiadott igazolással pótolhatnák a 

hiányosságot. A Pénzügyminisztérium azonban elvetette az ötletet. Ragaszkodnak a jelenlegi szabályokhoz, így a 

hoppon maradt autósoknak nincs sok választásuk. Legfeljebb a tudományos fantasztikum világából remélhetnek 

segítséget. Vissza kellene utazniuk az idõben, hogy helyesen kitöltött számlát igényelhessenek. Szerettük volna 

megtudni, hogy a Pénzügyminisztérium illetékesei szerint honnan lehet két évvel ezelõtti dátummal részletes és 

persze legális számlát szerezni. Sajnos azonban hiába jöttünk, mert nem álltak kötélnek, így csak reménykedhetünk 

benne, hogy nem az idõgépre gondoltak. 
 
Mûsorvezetõ: - Az Este vendége Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub ügyvédje. Jó estét kívánok! 
 
Kovács Kázmér: - Jó estét kívánok! 
 
Mûsorvezetõ: - Ügyvéd úr, akkor most körülbelül 30 ezer embernek nincsen semmilyen jogi megoldása?  
 
Kovács Kázmér (ügyvéd, Magyar Autóklub): - Én azt hiszem, hogy van. Egy kicsit meg is vagyok lepõdve azon, 

hogy a bejátszásban látott szakértõk nem mondták el, hogy mi ez a megoldás. Lehet, hogy ellenérdekeltség lenne 

ebben, nem hiszem, hogy tájékozatlanság, nem tudom.  
 
Mûsorvezetõ: - De most akkor Ön itt van, és el tudja mondani.  
 
Kovács Kázmér: - Hát igen, csak nem tudom, hogy eleve miért kellett ezt a helyzetet teremteni. Ugye szándékosan 

el is hoztam magammal ezt a nyomtatványt, ami a VPOP honlapjáról egyébként bárki számára letölthetõ. S 

elhoztam azokat a jogi rendelkezéseket, amelyeket akár szó szerint is idézhetõek legyenek. 
Kétségtelen, hogy a VPOP honlapján az szerepel, 8-as lábjegyzetben, ez a bizonyos kötelezõ kérelmeknek a 8-as 
lábjegyzetében, hogy csak olyan okmány fogadható el, amely elkülönítetten tartalmazza az áthárított regisztrációs 

adó összegét. Na most nem számlát mond, hanem olyan okmányt.  
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Mûsorvezetõ: - Na most ebbõl a szempontból ennek van jelentõsége?  
 
Kovács Kázmér: - Van. Mert a bejátszásban a százados úr kijavította magát, kiegészítette magát, mert azt mondta, 

hogy számla illetve más számviteli bizonylat. Ez ugye elsikkad a figyelemben. Na most a számviteli törvény, ez 

megmondja, hogy mi minõsül számviteli bizonylatnak. S teljesen egyértelmûen a felsorolásban szerepelnek, 

egyebek között a számlán kívül szerzõdés, megállapodás, kimutatás. Tehát egy kimutatást, tehát egy számla-
helyesbítést lehet kérni a kereskedõtõl.  
 
Mûsorvezetõ: - Tehát, magyarul, hogy csak egyszerûsítsük a nézõk számára a dolgot. Nem kell nekik két évre 

visszamenõleg számlát bekérni a kereskedõtõl, aki a számlát kiállította, hanem elég, ha ez a bizonyos kereskedõ azt 

mondja, hogy kérem abban a számlában egyébként ennyi volt a regisztrációs adó díja.  
Kovács Kázmér: - Az is egy számviteli bizonylat. A törvény számviteli bizonylatról beszél. Az is egy számviteli 

bizonylat a kimutatás. Tehát a kimutatás, ami mondjuk, részletezi azt az összeget, amit korábban jogszabály nem írt 

elõ, kötelezõen. De most, miután a jogszabály elõírja, teljesen korrekt dolog az, hogy most kérem ennek a 

kimutatásnak a kiadását a kereskedõtõl.  
 
Mûsorvezetõ: - S Ön szerint a kereskedõk erre nyitottak lesznek? Tehát ki fogják állítani ezeket a kimutatásokat? 
 
Kovács Kázmér: - Ez egy más kérdés. Szerintem lesz olyan kereskedõ, aki igen, lesz olyan kereskedõ, aki nem. 

Néhány félreértést el kell oszlatni. Ugye elõször is új gépkocsi esetében ez szóba sem jöhet. Tehát csak használt 

gépkocsiról van szó. Aztán azt a félreértést is el kell oszlatni, hogy nem az egész regisztrációs adó, hanem a 

regisztrációs adó egy része az, aminek a visszatérítését kérni lehet. De abban az esetben, hogyha a kereskedõ 

megtagadja ennek a kiadását, és mi igazolni tudjuk, hogy tényleg egy áthárított regisztrációs adóról van szó, akkor a 

kereskedõ ezt nekünk kártérítés eredményeként akár egy perben is meg kell, hogy térítse.  
 
Mûsorvezetõ: - De, hogyan tudjuk mi vásárlóként igazolni azt, hogy valóban egy regisztrációs adó áthárításáról van 
szó, ha nincs kimutatásunk. 
 
Kovács Kázmér: - Ha nem tudjuk igazolni, és nem is tudjuk biztosan, akkor nem is biztos, hogy az áthárítás 

megtörtént. Ugye, mert itt azért egy kereskedelmi folyamatról van szó. Abban az esetben, hogyha az ára olyanok, 

amelyekbõl egész nyilvánvaló, vagy legalábbis szakértõileg igazolható, hogy az egyébként forgalmi értéken túl egy 

ilyen többletet tartalmazott, akkor fogjuk tudni igazolni.  
 
Mûsorvezetõ: - Na most ugye a törvény, ami errõl rendelkezik, az azt mondja, hogy mostantól kezdve, hiszen ugye 

15-én lépett hatályba ez a törvény, 180 nap és 60 nap áll az autósok rendelkezésére, hogy igényeljék.  
 
Kovács Kázmér: - Igen. 
 
Mûsorvezetõ: - Mit javasol az autósoknak? Hiszen, azt tudjuk, hogy amikor igénylik, akkor kamattal együtt kapják 

meg ezt az összeget. Rohanjanak most azonnal a vámhivatalokba intézkedni, vagy várják meg mondjuk, ennek a 180 

napnak majdnem a lejártát, mert hiszen akkor több kamat jár. Vagy ez nem így lesz?  
 
Kovács Kázmér: - Hát ezt nem tudom. Ez már egy egyéni mérlegelés kérdése, hogy most mondjuk valaki 

gyorsabban akarja megkapni a pénzét, és akkor kevesebb kamatot kap, vagy késõbb, hát erre nem tudok egy jogi 

tanácsot adni.  
 
Mûsorvezetõ: - De jogi tanácsként azt biztosan állítja, hogy most végül is nincs igazunk azzal a felvetéssel, hogy 30 

ezer autós esetleg nem juthat hozzá a pénzéhez?  
 
Kovács Kázmér: - Én azt hiszem, hogy azoknak nincs igazuk, akik nem adják meg a szükséges tájékoztatást arról, 

hogy a jogszabály úgy szól, hogy számviteli bizonylat elegendõ. S hogy a számviteli bizonylat fogalmában mind a 

számlamódosítás, kiegészítés, mind a kimutatással történõ számviteli bizonylatolás is megfelelõ.  
 
Mûsorvezetõ: - Hát akkor bízunk mindenesetre, hogy minél többen nézték ezt a mûsort, és akkor tájékozódni tudtak. 
 
Kovács Kázmér: - Szerintem lesz ennek visszhangja. Aki nem nézte, az majd elolvass a késõbbi újságokban. 
 
Mûsorvezetõ: - Reméljük. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. 
 
Kovács Kázmér: - Nagyon szívesen. 



 
Mûsorvezetõ: - S tájékoztatta az Este nézõit.  
 
Kovács Kázmér: - Szívesen. 
 


