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Tájékoztató a magán és üzleti
célokra egyaránt használt
személygépkocsik bérleti
és lízingdíja ÁFA-beli kezelésének
változásáról
A 2018. évi LXXXII. törvény 2019. január
1-jei hatállyal módosította az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvényben (továbbiakban: Áfa tv.) a
személygépkocsi bérbevételét illetve
nyílt végű pénzügyi lízingbe vételét
terhelő előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó rendelkezéseket
(Áfa törvény 124. § (4), 125/A. §, 325. §).
A NAV tájékoztatót adott ki az új rendelkezések értelmezéséről. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb
tudnivalókat az új szabályozásról.
1.

Személygépjárművek fogalma
A szabályozás személygépjárművekre terjed ki, mely alatt „a 2019. július
1-jéig a Kereskedelmi Vámtarifa 2002.
július 31. napján hatályos, 2019. július
1-jétől pedig a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról,valamint a Közös
Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2017.október 12-i (EU)
2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerint hatályos besorolás alapján a 8703
vámtarifaszám alá sorolt gépjárművet kell érteni” (NAV tájákoztató).

2. Bérbevétel értelmezése
Az adólevonási jog szemponjából
tisztázni kell a személygépkocsi bérbevételének fogalmát. Az Áfa tv.259.
§ 4. pontja szerint: „bérbeadás, -vétel:
a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb
jogviszony is, amelynek tartama alatt
a jogosult az ellenérték egészét vagy
túlnyomó részét a termék időleges
használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek”.
A fenti definíció nem tesz különbséget a rövid- vagy hosszútávú bérbevétel között, azaz bérbevételnek minősül a rövid távú bérbevétel mellett
a hosszú távú bérlet, az operatív lízing,
vagy a nyílt végű pénzügyi lízingügylet szolgáltatás igénybevétele is. Ezen
szolgáltatások igénybevétele során a
bérlőt / lízingbevevőt tehát megilleti
az adólevonás joga a lentiekben rögzítettek szerint.
3. Az adóalanyok választási
lehetősége
A személygépkocsi bérbevétel esetén
tehát az adóalanyok az alábbi választási lehetőséggel élhetnek:
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(1) ha az adóalany a személygépkocsit
bármilyen mértékben adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja, de
nem kíván útnyilvántartást vezetni,
úgy 50%-os adólevonási joggal élhet;
(2) ha az adóalany a személygépkocsit
mind adóköteles üzleti, mind magáncélra használja és nem szeretné alkalmazni az 50 %-os levonási
korlátot, hanem ehelyett az üzleti
célú használat tényleges arányában
történő áfalevonást kívánja alkalmazni,
ezt az üzleti célú használatra vonatkozó
részletes kimutatás alapján továbbra is
megteheti;
(3) ha az adóalany a személygépkocsit
kizárólag adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja, úgy teljes
egészében megilleti az adólevonás
joga, de természetesen ezen esetben
is igazolni kell azt, hogy a személygépkocsi bérleti szolgáltatást kizárólag
üzleti használatra vették igénybe, ide
értve azt is, ha a bérelt személygépkocsi adóköteles szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés tárgya;
(4) ha az adóalany a személygépkocsit
egyáltalán nem használja adóköteles
gazdasági célra, akkor – természetesen – továbbra sem illeti meg az adólevonás joga.
Valamelyik módszer alapján adólevonási lehetőség akkor illeti meg az adóalanyt, ha az érintett személygépkocsi bármilyen mértékben szolgálja az
adóalany adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységét, és ezt a tényt az
adóalany megfelelően igazolja.

4. Az egyes személygépkocsik
megítélése
Mivel az adóalany által bérelt egyes
személygépkocsik adóköteles gazdasági tevékenységhez történő használatának módja és mértéke eltérhet, így
az adóalanyok fenti választási jogukkal a gépjárművekként élhetnek. Ennek feltétele, hogy a bérleti szerződés
gépjárművekre lebontva tartalmazza
a bérleti díjakat.
Annak sincs akadálya, hogy egy hos�szabb távú szerződés esetén a bérbevevő a futamidő alatt (pl. a jármű
funkcióváltása, felhasználási módja
változása miatt) módszert is változtasson; ebben az eseten azonban felhívjuk az ügyfelek figyelmét a megfelelő dokumentálásra és a jogok
rendeltetésszerű gyakorlásának követelményére.
5. Az adómentes tevékenységet is
végző adóalanyok adólevonási joga
Amennyiben az adóalany a személygépkocsit igazoltan használja adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységi
körében, azonban adólevonásra nem
jogosító adómentes tevékenységet
is folytat, akkor az Áfa törvény 124. §
(4) bekezdése szabályának és az adómentes tevékenység miatti adólevonási korlátnak az egymáshoz viszonyított alkalmazása szerint első körben az
üzleti és magáncélú használat arányát
kell meghatározni – ami az adóalany
választása szerint történhet az 50 százalékos átalány vagy a tételesen alátámasztott arány szerint - és az így meghatározott, levonási tilalom alá nem
eső előzetesen felszámított áfa-ös�szeget kell az adómentes tevékenység
miatti arányosításba bevonni.
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6. A szabály hatályba lépése
A hatályba léptető rendelkezések szerint az 50%-os levonási lehetőséget az
adóalanyok elsőként arra a számlára
érvényesíthetik, amely megfelel a lenti két feltételnek:
(1) a számla olyan elszámolási időszakról
került kibocsátásra, amely 2018. december 31-ét követően kezdődik, és
(2) a levonási jog keletkezése (azaz a
számla teljesítési időpontja) is 2018.
december 31-e utáni.
Ebből következően ha a bérleti időszak még 2018-ban kezdődik, az adóalany nem alkalmazhatja az adminisztrációs egyszerűsítést, még akkor
sem, ha az adott számlára vonatkozó
levonási jog (azaz a számla teljesítési
időpontja) már 2019-ben keletkezik.
Abban az esetben sem lehetséges
az 50%-os szabályt alkalmazni, ha a
bérleti időszak (például a számlával
érintett hónap, vagy negyedév) teljes egészében 2019-ben valósul meg
(azaz az elszámolási időszak 2018.
december 31-e után kezdődik), de
erről a számlát 2018-ra eső teljesítési
időponttal bocsátja ki a bérleti szolgáltatást nyújtó adóalany (például a
2019. januárra eső számla 2019. januári fizetési határidővel még 2018-ban
kiállításra kerül, mivel ilyen esetben
az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a számla kibocsátásának
időpontja határozza meg a teljesítés
napját.)

A hatályba lépéssel kapcsolatos szabályok nem teszik továbbá lehetővé
azt sem, hogy az adóalanyok bármilyen módon visszamenőlegesen alkalmazzák az adminisztrációs egyszerűsítést.
A fentiek a Magyar Lízingszövetség véleményét tükrözik, általános
információadási céllal készültek
és nem teljes körűek; esetlegesen
hibákat tartalmazhatnak. Semmiképp nem minősülnek adó-, számviteli, jogi vagy pénzügyi tanácsadásnak. Az olvasó kizárólag saját
felelősségére használhatja fel.
© Minden jog fenntartva.

További információk a NAV tájékoztatójában:
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Tajekoztato_a_gazdasa20181228.html

