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Szíves figyelmébe ajánljuk adójogi hírlevelünket, amely a közelmúlt lényegesebb, általános 
forgalmi adózást érintő kérdéseit igyekszik röviden felvetni. 

1. A kölcsönnyújtás is minősülhet áfa kötelesnek? 

Amennyiben cégük termékek értékesítésével foglalkozik, melyhez kapcsolódóan hitelt is folyósít vevői 
számára, érdemes lehet felülvizsgálni az érvényben lévő megállapodásokat általános forgalmi adó 
szempontból az alábbiakban ismertetett ítélet fényében. 

Az Európai Bíróság a C-208/15 számú ítéletében áfa kötelesnek minősítette a mezőgazdasági integrátori 
szerződés keretében nyújtott kölcsönt. Az érintett ügyben az eladó forgóeszközöket értékesített 
mezőgazdasági integrátori szerződés keretében, amely után 25% áfát számolt fel vevői felé. Az integrátor 
a termékértékesítés mellett kölcsönt is nyújtott a vevőknek a termékek megvásárlásával kapcsolatban. Az 
integrátor a vevőknek nyújtott kölcsön után járó kamatot áfa-mentesen kezelte. Az Európai Bíróság 
ítéletében megállapította, hogy az adott ügylet keretében történő kölcsön folyósítása nem minősül a 
forgóeszközök értékesítésétől elkülönülő, önálló szolgáltatásnyújtásnak. Az Európai Bíróság szerint az 
adóalapba tartozik ennek következtében mind a termékek ára, mind pedig a kölcsön után fizetett kamat. 
Következtetésképpen a kölcsön nyújtása ilyen esetben nem járhat adómentességgel. Megjegyezzük, 
hogy a Bíróság döntése elvi jellegű, így természetesen nem csupán az integrátori szerződések kapcsán 
szolgálhat iránymutatásul. 

A fentiek alapján megfontolandó lehet az is, hogy milyen egyéb konstrukciók állhatnak rendelkezésre az 
ismertetettekhez képest kedvezőbb adózási szabályok alkalmazásához. 

2. Az ingatlan fogalmának közösségi szintű meghatározása 

2017. január 1-én hatályba lépett a Tanács 1042/2013/EU rendelete, amely Közösségi szintű 
meghatározást ad az ingatlan, illetve az ahhoz köthető különböző szolgáltatás-típusok tekintetében. A 
szabályozás új ingatlan fogalmat határoz meg és egyértelművé teszi a teljesítési hely szabályokat, 



melynek következtében a jövőben könnyebben meghatározható lesz majd az a tagállam, amelynek áfa 
szabályai szerint az adott tranzakció során el kell járni. 

Az ingatlan új fogalmának gyakorlatilag bármilyen gazdasági szektorban jelentősége lehet, ugyanakkor a 
meghatározás különös hangsúlyt kaphat olyan logisztikai szolgáltatók esetében, akik nevesítetten is 
foglalkoznak ingatlan bérbeadási tevékenységgel. 

A raktározási (bérbeadási) szolgáltatások kapcsán a Rendelet ugyanis úgy fogalmaz, hogy az adott 
szolgáltatás nem minősül ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtásnak, ha a felek nem jelölnek ki egy 
meghatározott részt az ingatlanban az igénybevevő kizárólagos használatára. Amennyiben ugyanakkor a 
megrendelő az ingatlan meghatározott részét kizárólagos jelleggel használhatja, az így nyújtott 
szolgáltatás ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak minősülhet, melynek kapcsán a magyar 
szolgáltatónak esetlegesen áfával növelt összegben kell kiállítania számláját külföldi megrendelője felé. 

Az ingatlan új fogalmának bevezetésével szükségessé válhat az ilyen jellegű szolgáltatások tartalmának 
felülvizsgálata, a megrendelői igények újbóli felmérése, valamint a szolgáltatási szerződések esetleges 
módosítása. 

3. Termékértékesítés vs. építési-szerelési munka 

A Kúria 15/2016. számú közigazgatási elvi határozatában a nyílászárók értékesítését és az ahhoz 
kapcsolódó építési-szerelési szolgáltatások nyújtását egységesen építési-szerelési szolgáltatásnak és így 
fordított adózás alá eső ügyletnek minősítette. 

A kérdéses ügyben az eladó nyílászárókat értékesített a vevő számára, mely termékekhez kapcsolódóan 
építési-szerelési szolgáltatásokat is nyújtott. A felperes az ügyletet építési-szerelési szolgáltatásnak 
tekintette és a fordított adózás szabálya szerint állította ki a számláit. Az alperes és az elsőfokú bíróság 
ezzel szemben egyenes adózás alá tartozónak minősítette a felperesi jogügyletet arra hivatkozással, hogy 
a vevő elsődleges szándéka nyílászárók beszerzésére irányult. 

Az Európai Bíróság esetjogában már láttunk arra példát, hogy a bíróság a termékértékesítést tekintette 
domináns elemnek szemben a termékhez kapcsolódó, kisebb értéket képviselő szerelési szolgáltatással 
(C-111/05, Aktiebolaget NN eset). A Kúria azonban arra a következtetésre jutott határozatában, hogy a 
nyílászárók vásárlása kizárólag azok beszerelésével együtt értelmezhető, tehát annak ellenére is az 
építési-szerelési szolgáltatási elem dominál a jogügyletben, hogy a beépített ablak tényleges értéke 
meghaladja a szerelés költségét. Következtetésképpen a Kúria meglátása szerint a felperes jogszerűen 
alkalmazta a ford 7;tott adózás szabályait az ügyletre vonatkozóan. 

Határozatában a Kúria tehát egyértelművé tette a hasonló ügyletekben alkalmazandó áfa szabályokat. A 
Kúria álláspontjának ismeretében érdemes lehet felülvizsgálni cégük áfa kezelési gyakorlatát mind a 
befogadott, mind pedig a kiállított számlák tekintetében. 



4. Az Európai Bizottság javaslata az „Általános Fordított Adózási 
Mechanizmus”-ról (GRCM) 

Az Európai Bizottság 2016 decemberében közétett javaslata az „Általános Fordított Adózási 
Mechanizmus” (a továbbiakban: „Mechanizmus”) intézményének részletszabályait határozza meg. A 
Mechanizmus a „körhinta” csalások elleni küzdelem eszközeként kerül bevezetésre a jövőben. A javaslat 
alapján a tagállamok bizonyos feltételek teljesítését követően szabadon választhatják a Mechanizmus 
bevezetését 2022. június 30-ig egy átmeneti időszakot érintően. Amennyiben azonban egy tagállam a 
Mechanizmus alkalmazása mellett dönt, akkor a fordított adózás szabályait kivétel nélkül minden 10 000 
eurót meghaladó termékértékesítésre és szolgáltatásny&# 250;jtásra alkalmaznia kell. Mivel ez alapján az 
érintett számlák vonatkozásában az áfa elszámolására a vevő lesz köteles, elkerülhetővé válnak azok az 
esetek, amikor az eladó a vevő által kifizetett áfát nem fizeti be költségvetésbe. 

A Bizottság jelenleg javaslati szinten rendelkezik a Mechanizmusról. A javaslat sorsát nyomon követjük és 
tájékoztatjuk önöket a szabályozás alakulásáról későbbi hírleveleinkben. 

  

Az ismertetett témákat nem fejtettük ki részletesen hírlevelünkben, azok leginkább a témák felvetését, a 
gondolkodás elindítását szolgálják. Amennyiben az egyes kérdések kapcsán részletesebb tanácsadásra, 
személyes konzultációra lenne szükségük, készséggel állunk rendelkezésükre. 
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Please find here our latest taxation newsletter which briefly discusses various significant 
upcoming Hungarian indirect taxation issues. 

1. Is providing a loan subject to Hungarian VAT?  

If your Company supplies goods and grants loan related to a supply of goods, it is worth revising the 
business agreements currently in force from a VAT perspective in light of the following recent judgement. 

According to a recent judgement of the European Court of Justice (C-208/15), granting loan services in the 
framework of an agricultural integration contract is subject to Hungarian VAT. In the case in question, the 
vendor supplied current assets based on the existing agricultural integration contract, applying a 25% VAT 
rate on its deliveries. This vendor also granted a loan to its customers in connection with the purchases of 
assets. The interest on the loan was treated as exempt from Hungarian VAT in each case. The European 
Court of Justice in its judgement declared that the two transactions, i.e. supply of current assets and the 
related loan are not separate and independent from each other. Consequently, they declared that the 
price of the goods and the loan interest have to be collectively included in the tax base of the transaction. 
In conclusion, providing a loan is subject to VAT in such a case. As the decision of the European Court of 
Justice is to be considered as a ge neral principle, this conclusion might be applicable for all kinds of 
transaction and not just in connection with agricultural integration contracts. 

Based on the above, we suggest you review your operations to see if this ruling applies to your activities. 
We would be pleased to advise on how you can find the best approach. 

2. Definition of “immovable properties” determined at European Union 
level 

As of the 1st January 2017, Regulation 1042/2013/EU of the Council came into force. The Regulation 
provides us with a common definition of ‘immovable property’ (i.e. certain kinds of real estate) and the 
connected supply of services. The regulation lays down a new definition of immovable property and also 
clarifies the rules covering place of supply in order to facilitate the determination of the Member State 
whose tax law should be applicable in each case where immovable property is concerned. 

The new definition of immovable property might be significant regarding all business sectors, in particular 
in connection with those logistic service providers who offer property rental services. 

According to the Regulation, storage (rental) services are not considered as a supply of services 
connected with immovable property, if no specific part of the immovable property is designated for the 
exclusive use of the customer. If a specific part of the property is designated for the exclusive use of the 
customer, the provided storage services would be considered as immovable property related services and 
hence, it is possible that the storage service providers would then need to issue invoices with Hungarian 
VAT to their foreign clients/tenants. 



By introducing a new immovable property definition, it might also be necessary for your company to revise 
the content or nature of property related services, re-assess the customer’s demands and amend service 
agreements currently in force. 

3. Supply of goods vs. construction-installation works 

In its decision No. 15/2016, the Supreme Court of Hungary (‘Curia’) clarified that the supply of 
fenestrations (hereinafter: ‘windows’) and the related construction-installation services were to be seen as 
a supply of construction-installation services, therefore the reverse charge mechanism has to be applied to 
these transactions. 

In a respective case, the vendor sold windows and, related to these windows, also provided construction-
installation services to its customers. The plaintiff considered the transaction as a construction-installation 
service and issued its invoices under the reverse charge mechanism. Nevertheless, according to the 
defendant and the Court of First Instance, the respective transaction was subject to straight line taxation 
as the primary intent of the customer was the acquisition of the windows and not actually the installation of 
the windows. 

In previous case-law at the European Court of Justice, we have already seen examples where the Court 
considered the supply of goods as the dominant element of the transaction compared to lower-valued 
supplies of construction-installation service related to the good purchased (case C-111/05, Aktiebolaget 
NN). Nevertheless, according to the respective decision of Curia, the acquisition of the windows is only 
interpretable together with their installation; therefore the construction-installation services should be seen 
as the dominant element of the transaction, even though the actual value of the inbuilt windows exceeds 
the installation costs. Consequently, according to the Curia, the plaintiff applied the reverse charge 
mechanism lawfully in the transaction concerned. 

Accordingly, in its decision the Curia clarified the applicable VAT rules regarding similar transactions. In 
light of the Curia’s position, it could be worth reviewing the VAT practice of companies providing similar 
services both from the perspective of received and issued invoices. 

4. The Commission’s proposal on the generalised reverse charge 
mechanism 

The proposal of the European Commission published in December 2016 determines the detailed rules of 
the ’Generalised Reverse Charge Mechanism’ (hereby ’GRCM’). The GRCM will be introduced in the 
future as an instrument to counter carousel fraud. According to the proposal, the Member States may 
voluntary and temporarily (up until 30th June 2022) introduce the GRCM after the fulfilment of certain 
conditions. If a Member State chooses the application of the GRCM, the rules of GRCM have to be 
applied without any exception to all supplies of goods and services, provided that the threshold of EUR 
10,000 per invoice is exceeded in each case. As the customer will be liable to account for the VAT, GRCM 



may contribute towards avoidance of such cases where the supplier does not pay the VAT collected from 
its customer to the state budget. 

Currently GRCM is at proposal level. We will inform you if the final rules regarding the functioning of 
GRCM are accepted. 

  

The topics presented above have not been covered in detail here. Our newsletter mainly serves the 
purpose of raising awareness. However, if you need more detailed information, advisory services or 
personal meetings with respect to the above, please do not hesitate to contact KPMG in Hungary’s 
Advisory department. 
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