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(9) Az adórendszerekben léteznek 

visszaélés elleni általános szabályok 

(GAAR), amelyek olyan, visszaélésszerű 

adózási gyakorlatokra irányulnak, 

amelyekre még nem vonatkoznak 

kifejezetten azokat célzó rendelkezések. 

Ezért a visszaélés elleni általános 

szabályok célja bizonyos hiányosságok 

pótlása, ami azonban nem érintheti a 

kifejezetten a visszaélések ellen irányuló 

szabályok alkalmazhatóságát. A visszaélés 

elleni általános szabályok Unión belüli 

alkalmazását a „teljesen mesterséges” 

(nem valódi) jogügyletekre kell 

korlátozni; ellenkező esetben az adózónak 

rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy 

kereskedelmi tevékenysége tekintetében 

kiválassza az adózási szempontból 

legmegfelelőbb struktúrát. Fontos továbbá 

annak biztosítása, hogy a visszaélés elleni 

általános szabályok alkalmazása 

egységesen történjen belföldi, Unión belüli 

és harmadik országokat érintő esetekben, 

ily módon szavatolva, hogy a belföldi és 

határokon átnyúló helyzetekben ne legyen 

eltérő a hatályuk, valamint az 

alkalmazásuk eredménye. 

(9) Az adórendszerekben léteznek 

visszaélés elleni általános szabályok 

(GAAR), amelyek olyan, visszaélésszerű 

adózási gyakorlatokra irányulnak, 

amelyekre még nem vonatkoznak 

kifejezetten azokat célzó rendelkezések. 

Ezért a visszaélés elleni általános 

szabályok célja bizonyos hiányosságok 

pótlása, ami azonban nem érintheti a 

kifejezetten a visszaélések ellen irányuló 

szabályok alkalmazhatóságát. Az Unión 

belül a visszaélés elleni általános 

szabályokat olyan jogügyletekre kell 

alkalmazni, amelyeknek fő vagy egyik fő 

célja az egyébként alkalmazandó adózási 

rendelkezések tárgyával vagy céljával 

ellentétes adóelőny megszerzése, ám nem 

szabad akadályozni az adózókat a 
kereskedelmi tevékenységük tekintetében 

adózási szempontból legmegfelelőbb 

struktúra kiválasztásában. Fontos továbbá 

annak biztosítása, hogy a visszaélés elleni 

általános szabályok alkalmazása 

egységesen történjen belföldi, Unión belüli 

és harmadik országokat érintő esetekben, 

ily módon szavatolva, hogy a belföldi és 

határokon átnyúló helyzetekben ne legyen 

eltérő a hatályuk, valamint az 

alkalmazásuk eredménye. 
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 (9a) A tagállamok részletesebb 

rendelkezéseket dolgoznak ki, amelyek 

világossá teszik, hogy mi értendő a nem 

valódi jogügyletek és egyéb, 

szankcionálandó adóügyi tevékenységek 

alatt. A szankciókat egyértelműen kell 

meghatározni, hogy ne alakulhasson ki 

jogbizonytalanság, továbbá erőteljesen 

ösztönözzék az adóügyi jogszabályok teljes 

körű betartását. 
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