
A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. 
számú petícióval kapcsolatban

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága elnöke a magyar hatóságok véleményét kérte a Mészárosné 
Győrvári Izabella által a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége nevében benyújtott 1557/2009. számú 
petícióval (a továbbiakban: petíció) kapcsolatban. A petícióra vonatkozó megkeresésre az alábbi magyar 
kormányzati véleményt adjuk.

Álláspontunk szerint a petícióban felvetett kérdések és problémák között nincs olyan pont, amely 
bármelyik elemében felvetné a magyar állam felelősségét az uniós jog megsértése alapján.

A petíciót összeállító Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban: VÉSZ) a magyar építőipari 
vállalkozásokat 2009. évben sújtó tényezőket sorolja fel. Az Európai Bizottság a petícióban foglaltakról 
írott állásfoglalásában megállapította, hogy a magyarországi szabályozási környezet és az állandó hatósági 
gyakorlat nem sérti az uniós jogot, egyúttal a jelzett területek többsége tagállami hatáskörbe tartozik.

Mindazonáltal álláspontunk szerint a VÉSZ által 2009-ben jelzett problémák egy része jogosan került 
felvetésre, éppen ezért a 2010-ben hivatalba lépett új magyar kormány ezek megoldására vagy mérséklésére 
az elmúlt másfél évben számos intézkedést hozott, amelyeket — a petícióban felvetett az egyes 
problémakörök aktuális helyzetének elemzése mellett — véleményünkben vázlatosan szintén ismertetünk.

A lánctartozások, fedezet nélküli megrendelések, csalárd csődök problémájáról általában

A lánctartozások, csalárd vállalkozói magatartásból eredő nem fizetések komoly problémát jelentenek az 
építőipari KKV-k számára, mérséklésükhöz azonban komplex, számos területet érintő beavatkozásra van 
szükség.

A lánctartozások csökkentése érdekében jelenleg előkészületben van egy intézkedéscsomag, amely a 
tartozási lánc végén álló kis- és középvállalkozások számára kívánja megkönnyíteni a kintlévőségeikhez való 
hozzájutást. Az intézkedéscsomag hatására a számlák kifizetése iránt indított bírósági eljárások jelentősen 
felgyorsulhatnának, átalakulna a bankgaranciák lehívását biztosító feltételrendszer, lehetőség nyílna a 
jogszerűtlenül ki nem fizetett vállalkozói számlák általános forgalmi adójának (a továbbiakban: áfa) 
pénzforgalmi elszámolásbeli kezelésére, a visszaélések kiszűrését szolgáló kamarai kivitelezői nyilvántartás 
továbbfejlesztésére, a nem fizető tulajdonosok büntetése érdekében sor kerülne a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) egyes rendelkezéseinek szigorítására, 
az építtetői fedezetkezelő továbbfejlesztésére, és az elektronikus építési napló bevezetésére.

A csalárd üzleti magatartások visszaszorítása érdekében már 2011-ben sor került több jogszabály 
módosítására. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény (a továbbiakban: cégeljárási törvény) módosítása alapján 2012. január l-jétől szigorodnak a 
számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételére vonatkozó szabályok. Ha a cég elmulasztja 
beszámolóját a céginformációs szolgálat részére megküldeni, az adóhatóság már az első felhívásával 
egyidejűleg 500 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki. A 2012. április 1. után közzétételre kerülő 
beszámolók esetében a céginformációs szolgálat automatikusan egyezteti a cég által megadott egyes 
azonosító adatokat (cégjegyzékszám, adószám) a cégjegyzék adataival.

Külföldi cég részvétele esetén ismételten szükségessé válik a külföldi cég nyilvántartásba vételének 
igazolása.
A kiüresített, nem működő, vagyontalan cégek piacról történő kivezetésének gyorsítása érdekében a 
cégeljárási törvény végelszámolásra vonatkozó fejezete egy új eljárástípussal, az ún. kényszertörlési eljárással 
egészült ki, és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: 



csődtörvény) egyszerűsített felszámolásra vonatkozó szabályai is módosulnak. A vagyontalan cégek vezető 
tisztségviselői és a többségi befolyással rendelkező tagok esetében a bíróság megállapíthatja, hogy 
korlátlanul és teljes felelősséggel tartoznak a társaság tartozásaiért, valamint bizonyos körben nem lehetnek 
más gazdasági társaság tagjai vagy vezető tisztségviselői. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény módosítása 3-ról 5 évre emeli a cégbíróság által törvényességi felügyeleti jogkörben megszüntetett,
ún. fantomcégek vezetőire vonatkozó tilalmat. A módosítás nemcsak az eltiltás időtartamát növeli meg, 
hanem a tilalmat kiterjeszti azokra is, akik a fantomcég kizárólagos vagy többségi részesedéssel rendelkező 
tagjai voltak a megszüntetési eljárás időszaka alatt. A tilalom továbbá arra is kiterjed, hogy ezek a személyek 
5 évig nem alapíthatnak, vagy nem szerezhetnek részesedést olyan gazdasági társaságokban, ahol ők 
lennének a kizárólagos vagy többségi tulajdonosok.

A lánctartozások miatti behajthatadan követelések esetén is kötelező értékesítés utáni áfa fizetési 
kötelezettségről

Az Európai Unió belső piacának megfelelő működésének érdekében harmonizált közösségi szabályozás 
vonatkozik a hozzáadottérték-adóra, ennek magyar átültetését az általános forgalmi adóról szóló törvény 
jelenti. A közösségi szabályok (a többször módosított 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: héa-
irányelv) nem pénzforgalmi, hanem eredményszemléletben születtek: az egyes kötelezettségek és 
jogosultságok a tényleges teljesítéshez kapcsolódnak — a könnyen, akár önkényesen időzíthető fizetési 
események helyett. Ennek következtében az adófizetési kötelezettség főszabályként az értékesítés az ügylet 
teljesítésének időpontjában keletkezik, és ez független attól, hogy az ellenérték megfizetése megtörténik-e 
vagy sem. Az általános szabályoktól a héa-irányelv 66. cikke eltérést enged, mely lehetőséggel a magyar áfa 
szabályozás nem élt. Továbbá, a héa-irányelv 90. cikk (l)-(2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a nemzeti 
szabályozás ne csökkentse az adóalapot a megrendelő részleges vagy teljes nemfizetése esetén, így a magyar 
szabályozás nincs ellentmondásban a közösségi előírásokkal.

Folyamatban van a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 
2011/7/EK irányelv átültetése, amely részben a Polgári Törvénykönyvről szóló új törvény elfogadásával 
valósul majd meg.

A magyar áfa-szabályozás 1993-1996 között tartalmazott egy rendelkezést a behajthatadan követelésekhez 
kapcsolódó adófizetési kötelezettség elengedéséről, azonban erre alapozva számos visszaélés, adócsalás 
történt, így annak megszüntetése mellett született döntés. A régi szabály általános bevezetése nem 
kívánatos, tekintettel többek között annak a rendelkezésnek a petíció benyújtása óta eltelt időszakban 
történő hatályon kívül helyezésére, mely a visszaigénylést a beszerzés ellenértékének megfizetéséhez 
kötötte; valamint a Magyarországon — sajnálatos módon gyakorta - alkalmazott adócsalási módszerre, 
melynek egyik legfontosabb eleme a vállalkozás felszámolásba döntése. A fizetésképtelenné váló társaság 
felé kiállított számla áfa tartalmát a rendelkezés bevezetése esetén nem kellene megfizetni, illetőleg az 
adóalap csökkentés nyomán vissza lehetne igényelni, azonban a felszámolási eljárás alatt álló társaságtól, 
amely már a teljesítési időpontnak megfelelő adóelszámolási időszakban élt az áfa levonási és visszaigénylési 
jogával, a fizetésképtelensége okán nem lehetne behajtani ugyanezt az adót. Álláspontunk szerint ez újabb 
teret engedne a visszaéléseknek.

Továbbá, a korábbi időszakban szerzett tapasztalatok alapján az adófizetési kötelezettség elengedése 
érdemben nem befolyásolja a lánctartozások gyakoriságát, mivel semmilyen hatást nem gyakorol a 
megrendelők fizetési hajlandóságára. Az értékesítők anyagi helyzete is csak csekély mértékben javul, mivel 
az áfa-alapnak megfelelő ellenérték-hányad továbbra is rendezetlen marad. Egy ilyen intézkedéssel ráadásul 
az állam indokoladanul vállalja át az üzleti kockázat egy részét, ami nem szolgálja a megfelelő üzleti 
környezet kialakulását.

A fordított adózásról



A héa-irányelv csak szűk körben teszi lehetővé a fordított adózás alkalmazását, melybe nem tartozik bele az 
építőanyagok kereskedelme. Ilyen intézkedést a vállalkozások likviditási helyzetének javítása céljából 
bevezetni nem lehet. Továbbá, az adólevonási jognak az elszámolási időszakra vonatkozó bevallásban 
történő érvényesíthetősége az áfa olyan általános, rendszerbeli sajátossága, melyet a fordított adózás alá 
tartozó ügyletet teljesítő adóalanyok esedeges finanszírozási problémáira tekintettel nem lehet 
megváltoztatni. (A héa-irányelv sem teszi lehetővé, hogy a tagállamok az adólevonás, adóbevallás 
tekintetében az általánostól eltérő szabályokat határozzanak meg a fordított adózás alá tartozó ügyletet 
teljesítő adóalanyok finanszírozási nehézségeire tekintettel.)

Az áfa-visszatérítés nagy időigényéről

A vállalkozásoknak adó-bevallási időszakonként kell az értékesítéseik nyomán esedékes áfát megfizetni —
csökkentve azt a beszerzéseikre jutó, általuk megfizetett adóval. A főszabály szerint a vállalkozások 
negyedévente nyújtanak be áfa-bevallást; a mikrovállalkozások éves, míg a nagyobb vállalkozások havi 
bevallásra kötelezettek. Az adózás rendjéről szóló 20003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 
lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások gyakorított bevallásra térjenek át (különösen abban az esetben, ha 
a vállalkozás rendszeresen áfát visszaigénylő helyzetben van — beruházást valósít meg, vagy 
értékesítéseinek adómértéke alacsonyabb a beszerzéseiénél). E lehetőség kiegyensúlyozott körülményeket 
biztosít a vállalkozások számára: a gyakoribb bevallásból adódó többletadminisztráció és pénzforgalmi 
előny összevetése alapján megválaszthatják a számukra előnyös megoldást. 2011. szeptembertől az áfa 
visszaigénylésnek nem feltétele a számlák kifizetettsége. Ugyanakkor, az áfa csalások elleni küzdelem 
érdekében (hogy hosszabb idő álljon rendelkezésre az ellenőrzésre) a törvény 2012. február 1-től az adó 
visszatérítésére általában 75 napos határidőt állapít meg. A fizetési hajlandóság ösztönzését szolgálja 
azonban az ezzel párhuzamosan bevezetett intézkedés, amely az általánosnál jóval rövidebb (1 millió forint 
alatt 30, felette 45 napos) határidőt ír elő, ha az adóalany az áfa levonás alapjául szolgáló számlákat teljes 
összegükben kiegyenlítette.

A kedvezményes áfa-mérték alkalmazásáról az egyes EU-tagálkmokban (pl. Belgium. Spanyolország) 
lakásépítésre, felújításra (petíció 22. oldal):

Az általunk ismert elemzések (pl. az Európai Bizottság 2003-ban készült jelentése (COM(2003) 309) a 
munkaerő-igényes szolgáltatásokra alkalmazott kedvezményes áfa-mértékekről, vagy a Copenhagen 
Economics 2009-es elemzése az környezetbarát termékek áfa-kedvezményezésének hatásairól) alapján a 
különféle gazdaság- vagy társadalompolitikai célok eléréséhez az áfa-mérték csökkentése igen alacsony 
hatékonyságú eszköz. Ezzel egy időben az adómérték csökkenése a fogyasztói árakban nem feltéüenül 
jelenik meg, viszont a költségvetési bevételek akár jelentős mértékű kiesésével is járhat, ami kifejezetten 
ellentétes lenne a jelenlegi, az államháztartás konszolidálására irányuló törekvésekkel.

Az adóhatóság eljárásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ellenőrzései során az Art. rendelkezéseit betartva — ideértve az adózót 
megillető jogok szem előtt tartását is — jár el. Ennek körében a feltárt jogsértések esetén preventív 
jelleggel szankciókat is alkalmaz, mely során azonban köteles méltányosságot gyakorolni olyan mértékben, 
amilyen mértékben azt a jogszabály és a körülmények lehetővé teszik. Ezen túlmenően az adóhatóság 
méltányos eljárást alkalmaz abban a tekintetben is, hogy az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést 
engedélyez, ha a törvényekben meghatározott feltételek fennállnak. Ugyanakkor amennyiben az 
adóhatóság bűncselekményt észlel, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, azonban mindezt 
megkülönböztetés nélkül, az adózókat egységesen kezelve teszi.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a nem magánszemély adózók 2011. évben összesen 65.940 darab fizetési 
kedvezményi kérelmet terjesztettek elő az adóhatósághoz, a kérelmezett összeg 2011-ben 194.767 millió 
forintot tett ki. A jogerős döntések száma 2011-ben 61.767 darab, melynek 19 %-a a kérelemnek helyt adó, 
31 %-a részben helyt adó, 29 %-a elutasító, 20 %-a megszüntető, és 1 %-a saját hatáskörű módosítás volt. 



Az évek óta alkalmazott fizetési könnyítési gyakorlat szerint az adóhatóság az első kéreknet — hacsak nincs 
kizáró ok — általában teljesíti. Csak ezt figyelembe véve, a helyt adó arány jóval magasabb: 65-70 %. A 
jogerős döntések alapján 2011-ben 82.397 millió forint került elutasításra, valamint 103.600 millió forint 
esetében engedélyezésre került sor. Ezen adatok alapján az engedélyezési arány az érintett adózói kör 
esetében 57 % volt. A fenti adatok alapján megállapítható, hogy az adóhatóság — a törvényi keretek között 
— minden esetben törekedett az érintett adózói kör megsegítésére, így a megkeresésben jelzett észrevétel 
véleményünk szerint nem megalapozott.

Az adóhatóság az adóbevétel megrövidítésének, a költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés jogosulaüan 
igénybevételének megakadályozása érdekében rendszeresen ellenőrzi az adózókat és az adózásban részt 
vevő más személyeket. Az ellenőrzések során az adóellenőrök az Art. rendelkezésit betartva az 
adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését vagy megsértését vizsgálják és 
állapítják meg.

Ahogyan az az évente nyilvánosságra hozott adatokból kitűnik, a petíció benyújtásának évében, 2009-ben 
az összes ellenőrzési határozatra (91248 darab) vetítve mindössze az esetek a 2,4 %-ában született 
megváltoztató, új eljárásra utasító vagy megsemmisítő másodfokú határozat, ugyanez az arány 2010. évben 
csupán 1,5 % volt az összes (96542 darab) ellenőrzési határozathoz képest. Az összes közigazgatási 
határozatot tekintve ez az arány 2009-ben 0,9 %, 2010-ben 0,67 % volt. Álláspontunk szerint mindebből az 
következik, hogy az adóhatóság alapvetően szakmailag és jogilag is megalapozott döntéseket hoz.

így a petíció azon megállapítása, mely szerint az adóhatóság az eljárásai során a „prémium"
feltételeinek teljesítése érdekében jogellenes döntéseket hoz, melyeket később megsemmisítenek,
határozottan visszautasítandó, hiszen — a fentiek alapján — ezt sem statisztikai adatok, sem az
adóhatóság külső ellenőrzését végző szervek megállapításai nem támasztják alá.
Meglátásunk szerint a petícióban megfogalmazott, az adóhatóság eljárására vonatkozó kifogások
megalapozadanok.

A pályázatos támogatási források elérhetőségéről a KKV-k számára

A kis- és középvállalkozók számára pályázatok útján elérhető támogatások mértékével az új kormány nem 
volt elégedett, ezért a támogatási rendszerek új fejlesztési politika kereteibe helyezése mellett a pályázatok 
átalakítására, a források átcsoportosítására és az eljárási rend egyszerűsítésére, a kifizetések gyorsítására is 
sor került. A 2011 elejétől elindult Új Széchenyi Terv a korábbinál nagyobb összegeket fordít a KKV-k 
fejlesztéseinek támogatására. Az elmúlt hónapokban sikerült az elbírálások és kifizetések ütemét gyorsítani. 
A jórészt KKV-k fejlesztéseit támogató Gazdaságfejlesztési Operatív Program lekötöttsége 2012. év elején 
közel 44%-os, a kifizetések meghaladják a teljes keret 30%-át.
Az elégtelen finanszírozásról és a bankszektor általános hozzáállásáról

A KKV-k banki finanszírozásának nehézségeit az új kormány is érzékeli, ezért már hivatalba lépését követő 
első intézkedései között, majd ezt követően számos további alkalommal, lépéseket tett a helyzet javítására. 
A kis- és középvállalkozások hitelezésének ösztönzésére az elmúlt másfél évben hozott kormányzati 
intézkedések az alábbiak:

• A kormány első intézkedései között kiterjesztette a korábban csak folyószámlahitelként működő 
Széchenyi Kártya támogatott hitelprogramot forgóeszköz, beruházási, pályázati önerő 
finanszírozó, valamint agrárcélokra. Az új konstrukciók keretében nyújtott hitelek teljes 
összegéhez a kormány kamat- és garanciadíj-támogatást biztosít.

• Az Új Széchenyi Terv keretében átalakításra került a Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, 
JEREMIE eljárásrend szerint működtetett pénzügyi eszközök feltételrendszere. Megemelésre 
kerültek a felvehető hitelkeretek, új konstrukciók kerültek bevezetésre (pl. a vissza nem térítendő 
és visszatérítendő támogatások kombinációját jelentő kombinált mikrohitel), továbbá új lendületet 
kaptak a korábbi finanszírozási programok is. A JEREMIE alapján működtetett finanszírozás 



Magyarországon más tagállamokhoz képest jóval magasabb összegű, a kihelyezések összege az 
elmúlt egy évben jelentősen gyorsult.

• A kormány megemelte a két nagy magyarországi garanciaintézmény (Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
és az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány) által KKV-k hitelei után nyújtott kezességekhez 
kapcsolódó állam viszontgarancia mértékét 70%-ról 85%-ra.

• A kormány 2011. decemberében megállapodást kötött a bankokkal, hogy a fennálló mikro-, kis- és 
középvállalati hitelállományukat 2012. szeptember 30-ig növelő pénzügyi intézmények 
állománynövekedésük értékét levonhatják a 2012. évi bankadó alapjából. A hitelállomány növelés 
szempontjából bázisnak a 2011. szeptember 30-án fennálló hitelállomány 95%-át kell tekinteni.

• A fentieken túl az állam további finanszírozási eszközök bevezetését vizsgálja.

A számviteli beszámolót érintő kifogásról

A számviteli beszámoló nyilvánosságra hozatalára minden, cégbíróságon bejegyzett gazdálkodó egységesen 
kötelezett. A beszámoló letétbe helyezését és közzétételét egy lépésben, a beszámoló és a hozzá 
kapcsolódó dokumentumok elektronikus úton való megküldésével teljesíti a gazdálkodó, amelynek 
elmulasztása esetében az Art. 174/A. §-ában rögzített, az összes, számviteli törvény hatábya alá tartozó kis-
és nagyvállalkozásra, magyar és külföldi tulajdonúra egyaránt fokozatos, azonban a vállalkozás 
megszüntetésével végződő szankciók alkalmazandók. A kötelezettség teljesítését az adóhatóság 
automatikusan ellenőrzi, az eljárás mindenkire érvényesen, cüszkriminációmentesen történik.

Budapest, 2012. április 21.


