
 
Egyes jogértelmezési kérdések a regisztrációs adó részleges visszatérítésével 
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Két magyar magánszemély és a Vám és Pénzügyõrség Regionális Parancsnokságai között 

folyamatban volt közigazgatási perben az eljáró megyei bíróság ún. elõzetes döntéshozatali 

eljárást kezdeményezett az Európai Közösségek Bírósága elõtt. 
 
Az Európai Közösségek Bírósága a C-290/05. és C-333/05. számú ügyekben olyan ítéletet 

hozott, hogy a Római Szerzõdés 90. cikkében írtakkal ellentétes a regisztrációs adóról szóló 

2003. évi CX. törvény által megállapított regisztrációs adó, amennyiben azt a használt 

személygépkocsik értékcsökkenésének figyelembevétele nélkül az elsõ forgalomba helyezés 

után újra kivetik. 
 
Az Európai Közösségek Bíróságának ezen ítélete következményeképpen született meg a 

regisztrációs adó részleges visszatérítésérõl szóló 2006. és CXXX törvény (továbbiakban: 

Törvény), ami a Magyar Közlöny tavalyi 160. számában jelent meg, és 2007. február 15.-én 

lépett hatályba. A Törvény tartalmazza, hogy ki jogosult a regisztrációs adó részleges 

visszatérítésének az igénylésére. Rögzítendõ azonban, hogy a regisztrációs adó részleges 

visszatérítésére jogosan elõterjesztett kérelem útján csak olyan  
 használt gépkocsi, vagy motorkerékpár esetében kerülhet sor,  
 amelyet 2004. május 01. és 2005. december 31. között hatályos rendelkezések alapján 

vontak a regisztrációs adó fizetési kötelezettség alá. 
 
A regisztrációs adó részleges visszatérítését jogosan igényelheti, azaz a Törvény értelmében 

Jogosult az a személy,  
 aki a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény alapján regisztrációs adót fizetett a 

vámhatóság részére, vagy 
 akire az elõbb említett személy regisztrációs adóként áthárította az adót, vagy annak egy 

részét, és azt az elõbb említett személy részére igazoltan meg is fizette. 
Hangsúlyozandó, hogy az áthárítás alatt csak a már megfizetett adó továbbhárítása minõsül.  
 
A Törvény tartalmazza azt is, hogy 
 mit kell a regisztrációs adó részleges visszatérítése iránti kérelemnek tartalmaznia, 
 és mirõl kell nyilatkozni, 
 és mit kell ahhoz csatolni.  
 
A kérelemnek pl.  
 tartalmaznia kell, hogy a fenti két jogosulti minõség közül melyikrõl van szó, és  
 nyilatkozni kell arról, hogy másra nem hárította át a kérelmezõ a regisztrációs adót,  
 csatolni kell az adó teljes vagy részleges áthárítását igazoló számlát vagy egyéb 

számviteli bizonylatot, valamint az áthárított adónak a közvetlen kötelezett személy 

részére történt megfizetését igazoló bizonylatot. (Törvény 3. § (4) bekezdés c. pontja) 

 

Az áthárítást igazoló, illetve a megfizetést igazoló bizonylat tehát számviteli bizonylat kell, 

hogy legyen, amely számviteli bizonylat a számvitelrõl szóló 2000. évi C tv. 166. § 

értelmében lehet számla, szerzõdés, megállapodás, kimutatás is.  

                                                           
1 Jelen álláspont kizárólag a Kovács Kázmér Ügyvédi Iroda szakmai véleményét tartalmazza, amely irányadó 

lehet mindazok számára, akik az említett Törvény személyi hatálya alá tartoznak. Egyes hatóságok, 

jogalkalmazó szervezetek álláspontja azonban eltérhet a leírtaktól, az esetleges eltérõ jogértelmezésbõl adódó 

joghátrányok bekövetkeztéért a Kovács Kázmér Ügyvédi Iroda felelõsséget nem vállal.  
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Álláspontunk szerint a kimutatás lehet a korábbi számviteli bizonylat utólagos részletezése is, 

de lehet egy számlamódosítás is. Szerzõdésmódosítás véleményünk szerint nem lehet, miután 

a teljesítés már megtörtént, azonban ez nem zárja ki azt, hogy szerzõdõ felek készítsenek egy 

kölcsönösen aláírt utólagos kimutatást, amely megbontva � a regisztrációs adót külön 

feltüntetve - tartalmazza a vevõ által kifizetett összeget.  
 
Utalunk arra, hogy megszûnt cég esetén a cég vezetõ tisztségviselõjének megõrzési 

kötelezettsége van a számviteli bizonylatokra nézve legalább 8 évig (probléma lehet azonban, 

hogy a  megszûnt cégnek nem lesz olyan nyilatkozatképes képviselõje, aki a kimutatást 

aláírhatná.)  
 
Ahol hiányosak az iratok ott a VPOP a regisztrációs adó részleges visszatérítésérõl 

mérlegeléssel dönt. 
 
A VPOP regisztrációs adó részleges visszatérítésével kapcsolatban közzétett útmutatóját 

(interneten hozzáférhetõ a www.vam.gov.hu cím alatt) az teszi kritikussá, hogy az arra utal, hogy 

csak olyan okmány fogadható el a kötelezõ csatolmányok között, amely elkülönítetten 

tartalmazza az áthárított regisztrációs adó összegét, holott ilyen elõfeltételt a Törvény nem 

tartalmaz. Ez a nehézség, az esetek jelentõs számában, azonban áthidalható a számvitelrõl 

szóló törvény fenti rendelkezése alapján elkészített kimutatás csatolásával.  
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