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ÚJABB ÁFA-VISSZATÉRÍTÉSI LEHETŐSÉGEK NYÍLTAK MEG – KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

 

Milyen adózókat érinthet a visszatérítési lehetőség? 

Minden olyan áfa-alany érintett lehet, aki az elmúlt években áfa-köteles értékesítést végzett, de a vevője nem, vagy nem teljes egészében 
fizette meg neki a számla ellenértékét (ún. (véglegesen) behajthatatlan követelés). 

 

Milyen módon lehet visszakérni az áfát? 

Vagy önellenőrzéssel, vagy valamilyen speciális kérelemmel – függően attól, hogy (i) mikor teljesült az áfa-köteles ügylet és attól, hogy (ii) a 
kiszámlázott díj mikor vált véglegesen behajthatatlanná. 

 

Ki indíthat önellenőrzést? 

Önellenőrzést az indíthat, aki 2016. január 1-jén vagy ezt követően teljesítette az ügyletet, és az Áfa törvényben foglalt minden formai és 
tartalmi feltételt teljesíti. 

 

2016 előtti ügyletem van, így ha jól értem, nem tudok önellenőrizni. Van valamilyen lehetőségem? 

Igen, van! A legegyszerűbb eset, ha az ügylet olyan régi, hogy már elévült, és az ebből származó követelés 2020. június 10-én, vagy ezt 
követően vált véglegesen behajthatatlanná. Ilyen esetben az adóalany speciális visszatérítési kérelmet nyújthat be. Azonban bizonyos további 
tartalmi feltételeknek ilyenkor is teljesülniük kell. 

 

Akármeddig benyújthatom ezt a speciális kérelmet? 

Nem. Ha a követelés 2020. június 10-e és 2021. június 10-e között vált véglegesen behajthatatlanná, akkor ezt a kérelmet legkésőbb 2021. 
december 7-ig kell benyújtani.  

Ha a követelés 2021. június 10-én, vagy ezt követően vált véglegesen behajthatatlanná, akkor pedig a behajthatatlanná válást követő 1 éven 
belül kell benyújtani a kérelmet. 

 

Ezek szerint én vagyok a világ pechese… 2020. június 10-ét megelőzően vált véglegesen behajthatatlanná a 
követelésem, és az ügylet is 2016 előtti. Nekem már semmi esélyem? 

De, így is van, bár kétségtelen keményebb dió. 

Aki amiatt esik el az áfa visszaigénylésétől, mert a magyar Áfa törvény csak a 2020. június 10-ét követően behajthatatlanná vált követelések 
esetén hosszabbítja az elévülési időt, az az Unió Bíróságának egy közelmúltbeli döntésére hivatkozva, egy másik speciális kérelemmel kérheti 
vissza az áfát. 

Ebből a típusú kérelemből szinte bizonyosan peres eljárás lesz, ám az uniós és magyar bírósági döntések alapján jó esélyekkel lehet visszakérni 
az áfát. 

Ezt a kérelmet különösen javasolt alaposan, szakemberrel megfogalmazni és legkésőbb 2021. december 11-ig beadni. 
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Ez remek, de nekem tulajdonképpen nem az elévüléssel van bajom. A magyar áfa-törvény feltételei lényegében 
teljesíthetetlenek – ugyan soha nem kapjuk már meg az ellenértéket, de mégsem „férünk bele” a behajthatatlan 
követelés fogalmába. 

Ez sem ok a csüggedésre.  

Ahogy eddig is, a továbbiakban is szívesen segítünk azoknak, akik szerint a magyar feltételrendszer még mindig túl szigorú az uniós 
elvárásokhoz képest. Ilyen esetben is van tehát lehetőség olyan speciális önellenőrzésre, ahol kifejezetten az uniós jogra hivatkozva kérjük, 
hogy ne kelljen a magyar, rendkívül korlátozó feltételeknek eleget tennünk. 

A vége ennek is bírósági eljárás, ám éppen ilyen eljárások kövezték ki az utat az elmúlt két év változásai előtt is. 

 


