Üzletszerű vaterás értékesítéseknél már a bíróságok is alkalmazzák a Kúria
döntését: alanyi adómentes határig nem üzletszerű az ingó értékesítés. (2013.05.07)
Újabb ítélet született egy vaterás ügyben, de ez már az elsőfokú Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A Bíróság ítéletében - elfogadva a Kúria
iránymutatását - megállapította, hogy az alanyi adómentes határig nem minősül
üzletszerűnek az aukciós portálokon történő értékesítés. Ebből a bírósági döntésből
és a korábbi Kúria ítéletéből az is következik, hogy valamennyi e tárgykörben
korábban született adóhatósági határozat jogsértő. Alanyi adómentes határig nem
lehet megállapítani áfa fizetési, százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési
kötelezettséget, és az szja alapja is legfeljebb 25 százalék lehet. Mindenkinél, akiknél
a 2007 évtől kezdődően állapított meg a NAV adóhiányt üzletszerűség
vélelmezésével, még nyitva áll a jogorvoslati lehetőség. Felügyeleti intézkedés iránti
kérelmet kell benyújtani a NAV Elnökéhez ahhoz, hogy visszakaphassák a jogtalanul
megállapított adóhiány illetve bírság összegét. A kérelemhez célszerű igénybe venni
adózási szakember segítségét. Leghatékonyabban az okleveles adószakértő segíthet,
mert a NAV „önként, dalolva” nem fogja visszaadni a már beszedett adót és bírságot.
Erre utal, hogy a Kúria döntése ellenére, a napi gyakorlatban a NAV még mindig
megállapít az alanyi adómentes sávhatáron belül áfát, ehot és 90 %-os szja adóalapot.
Abban bízik a NAV, hogy lesz aki nem fordul adózási szakemberhez és „megeszi” a
jogsértő megállapítást. A laikusok ugyanis hajlamosak arra, hogy a jogszabályi
szöveggel szemben az üzletszerűséget a köznapi értelemben használt fogalommal
fogadják el. A NAV a bíróságokon ítélet előtt lévő hasonló ügyeket is késleltetni
próbálják, hogy minél tovább tudják jogtalanul üzletszerűnek minősíteni az aukciós
portálokon történő értékesítést. Egy ítélet előtt álló perben, arra hivatkozással kért a
NAV halasztást, hogy a NAV perbeli ügyintézője nem ér rá. Ez azt jelenti, hogy már a
NAV is tart a bírósági ítéletektől. Kérdés csak az, mikor fog végre visszatérni a NAV a
jogszabályi keretek közé? Meddig engedheti meg azt, hogy figyelmen kívül hagyja a
Kúria és a Bíróságok egyértelmű döntéseit.
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