Adómentesség alkalmazása
személygépkocsi értékesítése
esetén
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: Áfa tv.) 87. § b)-c) pontjai alapján mentes az adó alól
a termék értékesítése abban az esetben, ha
- az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen
felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le; vagy
- az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó
kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne
levonható.
Ez alapján tehát mentes az általános forgalmi adó alól a
személygépkocsi értékesítése, ha
- a személygépkocsi beszerzését terhelő adó ún. tételes levonási tilalom alá
esett, és nem állt fenn valamely levonási tilalom alól mentesítő körülmény,
vagy
- a személygépkocsi beszerzését nem terhelte előzetesen felszámított adó,
de amennyiben terhelte volna, az levonási tilalom alá esett volna,
függetlenül attól, hogy esetlegesen valamely levonási tilalom alól mentesítő
körülmény is fennállt-e.
Ahogyan azt a 2008/70. Adózási kérdés is ismerteti, a saját használatra
(azaz nem továbbértékesítési céllal) vásárolt személygépkocsi további
értékesítése esetén az Áfa tv. 87. § b) pontja szerint adómentesség
alkalmazandó, ugyanis ilyen esetben a beszerzést terhelő áfa az Áfa tv. 124.
§ (1) bekezdés d) pontjában és a 125. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt
rendelkezések együttes olvasatából következően nem vonható le.
Amennyiben azonban az adóalany a személygépkocsit bérbeadási céllal
szerezte be, az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontjától függetlenül az Áfa
tv. 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján jogosult az előzetesen felszámított
adó levonására, így ilyen esetben a személygépkocsi továbbértékesítése
esetén az adóalanyt az Áfa tv. 87. § b) pontja szerinti adómentesség nem
illeti meg. Az Áfa tv. 87. § b) pontja szerinti adómentesség abban az
esetben alkalmazható, ha a beszerzést előzetesen felszámított adó terhelte.
Az Áfa tv. 87. §-ának 2013. április 21-étől hatályos c) pontja alapján – a 87.
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§ b) pontjában foglaltaktól eltérően – abban az esetben is adómentes lehet
a személygépkocsi továbbértékesítése, ha a beszerzés során az adóalanyra
nem hárítottak át adót, például mert a beszerzés nem adóalanytól történt,
az értékesítő a viszonteladókra vonatkozó különös szabályokat alkalmazta,
vagy az Áfa tv. 87. §-a alapján adómentesen értékesített. Ilyen esetben e
rendelkezés akkor alkalmazható, ha a beszerzésre az Áfa tv. 124. § (1)
bekezdés d) pontja vonatkozott volna, ha azt előzetesen felszámított adó
terhelte volna, azaz az adómentesség attól függetlenül alkalmazható, hogy
a személygépkocsi beszerzésére milyen célból került sor. A 87. § c)
pontjának alkalmazása során tehát az Áfa tv. 125. §-ában foglaltakra nem
kell figyelemmel lenni, azaz irreleváns, hogy az ott felsorolt feltételek
valamelyike feloldotta volna-e a beszerzésre vonatkozó levonási tilalmat.
Így amennyiben a személygépkocsit továbbértékesítési vagy bérbeadási
célból szerzik be, ha a beszerzés során nem volt áthárított adó, a
személygépkocsi továbbértékesítése az Áfa tv. 87. § c) pontja alapján
adómentes.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Áfa tv. XVI. fejezetében foglalt szabályok
(különbözeti adózás) szerint eljáró viszonteladó – az előzőektől eltérően – a
továbbértékesítési céllal beszerzett személygépkocsik értékesítése során az
Áfa törvény 87. § c) pontját nem alkalmazhatja. Az Áfa tv. 87. § c) pontja
ugyanis az Áfa törvény 124. § (1) bekezdés d) pontja szerinti levonási
tilalomra utal, az Áfa tv. XVI. fejezetében foglalt szabályokat alkalmazó
adóalanynak azonban az Áfa tv. 222. § (1) bekezdés a) pontja alapján nincs
levonási joga a termékbeszerzésével kapcsolatban. Amennyiben azonban a
viszonteladó az Áfa tv. 224. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve
lemond a különbözeti adózás alkalmazásáról, a személygépkocsik
értékesítése során az előző bekezdésben foglaltakat – az ott megjelölt
feltételek mellett – alkalmazhatja.
A 2008/70. Adózási kérdés utolsó bekezdésében foglaltak 2013. április 21étől nem alkalmazandók.
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