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A Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 

(képviselik: Walter MÖLLS és TALABÉR-RITZ Klára, a Jogi Szolgálat tagjai, 
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Antonio ARESU, az Európai Bizottság 
Jogi Szolgálatának tagja, Bâtiment BECH, L–2721 Luxembourg; a Bizottság hozzájárul 
valamennyi eljárási iratnak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő kézbesítéséhez)  

az alábbi  

ÉSZREVÉTELEKET 

 

terjeszti elő a  

C-385/12. sz. 

 

előzetes döntéshozatali ügyben, amelynek keretében a Székesfehérvári Törvényszék  

a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.  

által indított közigazgatási per vonatkozásában felkéri a Bíróságot az EUMSZ 18. és 26., 

49., 54., 55., 56., 63. és 65., valamint 110. cikkeinek értelmezésére, különös tekintettel 

arra, hogy a szóban forgó magyar szabályozás szerint a bolti kiskereskedelmi 

tevékenységet folytató adózónak különadót kell fizetnie az 500 millió Ft-ot meghaladó 

éves nettó árbevétele után. 
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Az Európai Bizottság ezúton benyújtja a tisztelt Bíróság részére az alapul fekvő előzetes 

döntéshozatali ügyre vonatkozó írásbeli észrevételeit.  

1. AZ ALAPELJÁRÁS ÉS AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA ELŐTERJESZTETT 

KÉRDÉSEK  

1. A Székesfehérvári Törvényszék előtt folyamatban lévő közigazgatási per felperese – 

a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „a felperes”) – egy 

korlátolt felelősségű társaság, amely 2010. évre benyújtotta a bolti kiskereskedelmi 

tevékenységet végző jogi személyekre kivetett különadóra vonatkozó bevallását. 

2. A felperes az adóbevallást követően önellenőrzést végzett azzal az indoklással, hogy 

az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (a 

továbbiakban: „a különadóról szóló törvény”) rendelkezései ellentétesek az Európai 

Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: „EUMSZ”) 18., 49-55., 65. és 110. cikkeivel, valamint tiltott állami 

támogatást valósít meg.  

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatósága (a továbbiakban: 

„az elsőfokú hatóság”) az önellenőrzést elutasította. 

4. A felperes fellebbezése folytán eljárt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli 

Regionális Adó Főigazgatósága (a továbbiakban: „az alperes”) az elsőfokú hatóság 

határozatát helybenhagyta. Az alperes megállapította, hogy amíg a különadóról 

szóló törvény hatályban van, addig a felperest különadó fizetési kötelezettség terheli 

a bolti kiskereskedelmi tevékenysége után. 

5. A felperes közigazgatási pert kezdeményezett az alperesi határozat felülvizsgálata 

iránt. Elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy (i) a különadóról szóló törvény 

ellentétes az EU közvetlenül alkalmazandó, elsődleges joganyagával; továbbá (ii) a 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: „Pp”) 339. § 

(2) bekezdés g.) pontja alapján a nemzeti bíróság jogellenesség és 

megalapozatlanság miatt az alperesi határozatot változtassa meg, kötelezze az 

adóhatóságot az önellenőrzés lefolytatására, és az önellenőrzési kérelemben 

foglaltak elfogadására. 
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6. A felperes másodlagosan kérte, hogy a nemzeti bíróság annak alapján, hogy a 

különadóról szóló törvény rendelkezései ellentétesek az EU közvetlenül 

alkalmazandó, elsődleges joganyagával, a felülvizsgálni kért határozatot 

jogellenesség és megalapozatlanság miatt a Pp. 339. § (1) bekezdése alapján 

helyezze hatályon kívül, és kötelezze az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására 

és az önellenőrzés érdemi elbírálására. 

7. A nemzeti bíróság megjegyzi, hogy a felperes indokolásul előadta, hogy a 

különadóról szóló törvény hatásaiban és alkalmazási körében a külföldi tulajdonban 

álló élelmiszer-kereskedelmi vállalkozásokat hátrányosabban érinti, mint a magyar 

tulajdonban lévő, ugyanilyen tevékenységet folytató vállalkozásokat. 

Hasonlóképpen, a felperes úgy véli, hogy a különadóról szóló törvény 

hátrányosabban érinti a saját üzleti modellben tevékenykedő élelmiszer-

kereskedelmi vállalkozásokat, mint a franchise formában működő versenytársakat. 

Végül, álláspontja szerint a szóban forgó törvény állami támogatást valósít meg az 

élelmiszer-kereskedelem piacán a magyar tulajdonban álló, franchise formában 

működő vállalkozások javára. 

8. A felperes kereseti kérelmében előadta, hogy a különadóról szóló törvény ellentétes 

az EUMSZ 10., 18. és 26. cikkeiben foglalt diszkrimináció általános tilalmával. 

Hivatkozott továbbá arra, hogy a törvény ellentétes az EUMSZ 49-55., 56., 63., 65. 

és 110. cikkeivel is.  

9. A Székesfehérvári Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a jogvita nem dönthető el az 

uniós jog értelmezése, illetve ezen értelmezésnek a nemzeti joggal való egybevetése 

nélkül. Erre tekintettel a felülvizsgálati eljárást felfüggesztette és előzetes 

döntéshozatal céljából a következő kérdést terjesztette a Bíróság elé: 

„1.) Az EK. Szerződésnek az általános diszkrimináció elvét, (az EUMSZ 18. cikk 

és 26. cikk) a letelepedés szabadságának elvét (EUMSZ 49. cikk) az egyenlő 

elbánásban részesülés elvét, (EUMSZ 54. cikk) az 54. cikk értelmében vett 

társaságok tőkéjében való egyenlő részesedés elvét, (EUMSZ 55. cikk) a 

szolgáltatások szabadsága elvét, (56. cikk) a tőke szabad mozgásának elvét 

(EUMSZ 63. és 65. cikk) és a vállalkozásokra egyenlő adó kivetés elvét 

(EUMSZ 110. cikk) szabályozó rendelkezéseivel összeegyeztethető-e, hogy a 
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bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytató adózónak különadót kell fizetnie 

az 500 millió,- Ft-ot meghaladó éves nettó árbevétele után.” 

2. JOGI HÁTTÉR 

2.1. Az irányadó uniós szabályozás 

10. Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 18. cikke értelmében: 

„A Szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések 
sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetés. 

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében az ilyen 
megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályokat fogadhat el.” 

11. Az EUMSZ 26. cikke szerint: 

 „(1) Az Unió a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően meghozza a 
belső piac létrehozásához, illetve működésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket. 

 (2) A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések 
rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. 

 (3) A Tanács a Bizottság javaslata alapján meghatározza az összes érintett ágazat 
kiegyensúlyozott fejlődésének biztosításához szükséges iránymutatásokat és 
feltételeket.” 

12. Az EUMSZ 49. cikke előírja:  

„Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely 
tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad 
letelepedésére vonatkozó minden korlátozás. Ezt a rendelkezést azokra a 
korlátozásokra is alkalmazni kell, amelyek képviseletnek, fióktelepnek vagy 
leányvállalatnak egy tagállam valamely tagállamban letelepedett állampolgára által 
történő alapítására vonatkoznak. 

A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló 
vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen 
az 54. cikk második bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a 
letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, 
figyelemmel a tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire is.” 

13. Az EUMSZ 54. cikke kimondja: 

„Valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek 
létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének 
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fő helye az Unió területén van, e fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan 
elbánásban részesül, mint azok a természetes személyek, akik a tagállamok 
állampolgárai. 

„Társaság” a polgári vagy kereskedelmi jog alapján létrejött társaság, beleértve a 
szövetkezeteket és a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó más jogi 
személyeket, kivéve a nonprofit szervezeteket.” 

14. Az EUMSZ 55. cikke szerint: 

 „A tagállamok – a Szerződések egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül 
– az 54. cikk értelmében vett társaságok tőkéjében való részesedést illetően 
ugyanolyan elbánásban részesítik a többi tagállam állampolgárait, mint a saját 
állampolgáraikat.” 

15. Az EUMSZ 56. cikke értelmében: 

„Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos az Unión belüli 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan 
állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint a 
szolgáltatást igénybevevő személy. 

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében e fejezet 
rendelkezéseit kiterjesztheti harmadik országok olyan állampolgáraira, akik 
szolgáltatást nyújtanak és az Unió területén letelepedettek.” 

16. Az EUMSZ 63. cikke akként rendelkezik, hogy 

„(1) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden 
korlátozás. 
 
(2) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden 
korlátozás.” 

 
17. Az EUMSZ 65. cikke előírja: 

„(1) A 63. cikk rendelkezései nem érintik a tagállamoknak azt a jogát, hogy: 
 
a.) alkalmazzák adójoguk azon vonatkozó rendelkezéseit, amelyek a lakóhely, vagy 
a tőkebefektetés helye alapján az adózók között különbséget tesznek; 
 
b.) meghozzák a szükséges intézkedéseket a nemzeti törvények és rendeletek 
megsértésének megakadályozására, különösen az adózás és a pénzügyi szervezetek 
prudenciális felügyelete terén, vagy hogy eljárásokat alakítsanak ki a tőkemozgások 
igazgatási vagy statisztikai célú bejelentésére, illetve hogy a közrend vagy a 
közbiztonság által indokolt intézkedéseket hozzanak. 
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(2) E fejezet rendelkezései nem érintik a letelepedési jogra vonatkozó és a 
Szerződésekkel összeegyeztethető korlátozások alkalmazhatóságát. 

 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések és eljárások nem szolgálhatnak 
a 63. cikkben meghatározott szabad tőkemozgásra és fizetési műveletekre 
vonatkozó önkényes megkülönböztetés vagy rejtett korlátozás eszközéül.”  

 
18. Az EUMSZ 110. cikke értelmében: 

„A tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok 
termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett 
adónál magasabb belső adót. 

 
A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű 
belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja.” 

 
 

2.2. Az irányadó nemzeti szabályozás 

19. Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény 

preambuluma rögzíti: 

„Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának javítása érdekében, az általános 
adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre képes adózók különadó-
kötelezettségéről a következő törvényt alkotja.” 

20. A különadóról szóló törvény 1. §-a az alábbi definíciókat tartalmazza az „Értelmező 

rendelkezések” között: 

„1. § E törvény alkalmazásában: 

1. bolti kiskereskedelmi tevékenység: a 2009. január 1-jén hatályos Gazdasági 
Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’ 08) 
szerint a 45.1 ágazatba - ide nem értve a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelmét -, 
45.32, 45.40 ágazatba - ide nem értve a motorkerékpár javítását, 
nagykereskedelmét -, továbbá a 47.1-47.9 ágazatokba sorolt tevékenységek, azaz 
minden olyan kereskedelmi tevékenység, melynek folytatása esetén a vevő a 
vállalkozónak nem minősülő magánszemély is lehet.  

[…] 

5. nettó árbevétel: a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetén a 
számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele; a számviteli 
törvény hatálya alá nem tartozó egyszerűsített vállalkozói adóalany esetében az 
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti, általános forgalmi adó 
nélküli bevétel; a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá 
tartozó adóalany esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 
általános forgalmi adó nélküli bevétel. 
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6. vállalkozó: a helyi adókról szóló törvény szerinti vállalkozó.” 

21. A különadóról szóló törvény 2. §-a szerint: 

„Adóköteles 

a) a bolti kiskereskedelmi tevékenység,  

b) a távközlési tevékenység folytatása, továbbá 

c) az energiaellátó vállalkozási tevékenysége.” 

22. A különadóról szóló törvény 3. §-a az alábbiak szerint határozza meg az adóalanyok 

körét: 

„(1) Az adó alanya a 2. § szerinti adóköteles tevékenységet folytató jogi személy, 
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti egyéb szervezet, egyéni vállalkozó. 

(2) Adóalany a külföldi illetőségű szervezet, magánszemély is, a belföldön, 
fióktelep útján kifejtett, 2. § szerinti adóköteles tevékenysége vonatkozásában.” 

23. A különadóról szóló törvény 4. §-a értelmében: 

„(1) Az adó alapja az adóalanynak az adóévben a 2. § szerinti tevékenységéből 
származó nettó árbevétele. 

(2) A 2. § a) pont szerinti tevékenység folytatása esetén az adóalapba tartozik a 
kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk szállítójának (az áru 
előállítójának, forgalmazójának) - a beszerzett áruk értékesítésével összefüggésben 
- nyújtott szolgáltatásból származó árbevétel, valamint e szállító által adott 
engedményből származó bevétel összege.” 

24. A különadóról szóló törvény 5. §-a állapítja meg az adó mértékét.  

„Az adó mértéke 

a) a 2. § a) pontja szerinti tevékenységvégzés esetén az adóalap 500 millió forintot 
meg nem haladó része után 0%, az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 
milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%, az adóalap 30 milliárd forintot 
meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%, az adóalap 
100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%, [...]” 

25. A különadóról szóló törvény 6. §-a rendelkezik a kétszeres adóztatás elkerüléséről. 

Ennek megfelelően: 

„6. § Ha az adóalany 2. § c) pontja szerinti tevékenysége a 2. § a) és/vagy b) pontja 
szerint is adóköteles, akkor a 2. § a), illetve b) pontja szerinti tevékenység után az 
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5. § a) és c), illetve az 5. § b) és c) pontjai szerinti adómértékek alkalmazásával 
számított adóösszegek közül csak a nagyobbat kell megfizetni.” 

26. A különadóról szóló törvény 7. §-a állapítja meg a kapcsolt vállalkozás adó- és 

adóelőlegfizetési kötelezettségét az alábbiak szerint: 

„(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt 
vállalkozásnak minősülő adóalanyok adóját úgy kell megállapítani, hogy az 
egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok 2. § a)-b) pontjai 
szerinti tevékenységéből származó nettó árbevételét össze kell adni, és az eredmény 
alapulvételével az 5. § szerinti adómértékkel kiszámított összeget az egyes 
adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az általuk 
elért, 2. § a)-b) pontja szerinti tevékenységből származó nettó árbevétel az 
egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összes, 2. § 
a)-b) pontja szerinti tevékenységből származó nettó árbevételben képvisel.” 

27. A különadóról szóló törvény az „Átmeneti és záró rendelkezések” között 

rendelkezik arról, hogy 

„9. § (1) A 2010. adóévben az adó alanya az, aki 2010. október 1. napján vagy azt 
követően a 2010. évben a 2. § szerinti tevékenységet végez. 

(2) A 2010. évi adó alapja - a 4. §-ban foglaltaktól eltérően, a 7. §-ban foglaltakra 
figyelemmel - az adóalany 2010. évi, 2. § szerinti tevékenységéből származó nettó 
árbevétele. 

(3) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalany esetében a 2010. évi adó 
alapja a 2010. évben kezdődő üzleti évében elért, 2. § szerinti tevékenységéből 
származó nettó árbevétele. 

(4) A 2. § szerinti tevékenységét 2010. évben kezdő adóalany esetében - ide nem 
értve a (3) bekezdésben említett adóalanyt - a 2010. évi adó alapja a 2010. évben 
folytatott, 2. § szerinti tevékenységből származó nettó árbevétel. 

(5) Az adóalany a 2010. évi adóelőlegét - a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól 
eltérően - 2010. december 20-ig köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. 

(6) A 2010. évi adóelőleg összege - a 7. §-ban foglaltakra is figyelemmel - az 
adóalany 2009. évi, 2. § szerinti tevékenységéből származó nettó árbevételének 
alapulvételével az 5. § szerint számított összeg. 

(7) A 2. § szerinti tevékenységét 2010. évben kezdő adóalany esetében, továbbá 
annak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanynak az esetében, akinek 
nincs 2010. december 20-ig beszámolóval lezárt utolsó üzleti éve, a 2010. évi 
adóelőleg összege - a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a 2010. adóévre, 
illetve a beszámolóval le nem zárt üzleti évre várható adó összege. 

(8) Ha az adóalany a (7) bekezdés szerinti esetben az adóelőleg (5) bekezdés 
szerinti esedékességéig a 2010. évi várható adó összegét nem fizette meg legalább 
a 2010. évi végleges adó 90%-ának mértékéig, akkor a megfizetett előleg és a 
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végleges 2010. évi adó 90%-ának különbözete után 20%-os mulasztási bírságot 
fizet. […]” 

28. A különadóról szóló törvény 10. §-a szerint: 

„(1) E törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba. 

(2) E törvény 2013. január 1-jén hatályát veszti azzal, hogy az adóalanynak a 
2012. adóévre vonatkozó adómegállapítási, adóbevallási, adó- és adóelőlegfizetési 
kötelezettségeit a 2012. december 31-én hatályos szabályok alapján kell 
teljesíteni.” 

29. A különadóról szóló törvény 7. §-ában hivatkozott, a társasági adóról és 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-a az alábbi fogalom-

meghatározást tartalmazza a kapcsolt vállalkozások vonatkozásában: 

„E törvény alkalmazásában 

23. kapcsolt vállalkozás: 

a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 

b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 

c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi 
befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az 
adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik 
személynek kell tekinteni; 

d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó 
telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely 
a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll; 

e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a 
személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll.” 

3. AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA ELŐTERJESZTETT KÉRDÉSRŐL 

30. A nemzeti bíróság fenti kérdésével arra keresi a választ, hogy az EUMSZ által 

biztosított alapvető szabadságokat, valamint az EUMSZ 110. cikkét úgy kell-e 

értelmezni, miszerint azok eleve kizárják annak lehetőségét, hogy a magyar 

jogszabályok kiskereskedelmi különadót állapítsanak meg. 



 

 

10

 

31. Előzetesen arra kell rámutatni, hogy az uniós jog fejlődésének jelenlegi szakaszában 

a közvetlen adózás terén többnyire nem került sor harmonizációra az EU-ban, ezért 

e kérdés alapvetően továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. Mindazonáltal a 

tagállamoknak az eddig még nem harmonizált területeken is a Szerződésekkel 

összhangban kell gyakorolniuk e hatáskörüket.1 Különösen nem vezethetnek be és 

nem tarthatnak fenn olyan jogszabályt, amely az alapvető szabadságokkal ellentétes 

megkülönböztetést idéz elő. 

32. Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény alapján a 

különadót az állami költségvetés javára vetik ki a Magyarországon nyilvántartásba 

vett, bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytató minden jogi személy tekintetében. 

Az adóalapot a számviteli törvényben meghatározott éves nettó árbevétel képezi. Az 

adómérték az adóalany éves árbevételét alapul véve progresszíven emelkedik az 

alábbiak szerint: a progresszív adómérték emelkedése egyenetlen, 0 %-ról 0,1 %-ra, 

0,4 %-ra, majd a 100 milliárd HUF feletti árbevételre vonatkozó sávban 2,5 %-ra 

emelkedik.  

Éves nettó árbevétel  A kiskereskedelmi 
különadó mértéke  

-tól -ig 

0 HUF 
500 millió HUF 

(1,8 millió EUR) 
0% 

500 millió HUF 

(1,8 millió EUR) 

30 milliárd HUF 

(109 millió EUR) 
0,1% 

30 milliárd HUF 

(109 millió EUR) 

100 milliárd HUF 

(364 millió EUR) 
0,4% 

több, mint 

100 milliárd HUF 

(364 millió EUR) 

 2,5% 

                                                 

1  Lásd többek között a C-319/02. sz. Manninen-ügyben 2004. szeptember 7-én hozott ítélet (EBHT 
2004., I-7477. o.) 19. pontját; a C-292/04. sz. Meilicke és társai-ügyben 2007. március 6-án hozott 
ítélet (EBHT 2007., I-1835. o.), 19. pontját; a C-157/05. sz. Holböck-ügyben 2007. május 24-én 
hozott ítélet (EBHT 2007., I-4051. o.) 21. pontját; valamint a C-451/05 sz. ELISA-ügyben 2007. 
október 11-én hozott ítélet (EBHT 2007., I-8251. o.) 68. pontját.  
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33. A különadóról szóló törvény 9. cikkének (2) bekezdése értelmében a 2010. évi adó 

alapját a teljes 2010. évben folytatott tevékenységből származó nettó árbevétel 

képezi. A 2010. december 20. előtt megfizetendő adóelőleg kiszámítása a 2009. évi 

tevékenységből származó nettó árbevétel alapulvételével történik.  

34. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény értelmében kapcsolt 

vállalkozásnak minősülő, bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok 

adójának megállapításához az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló 

adóalanyok nettó árbevételének összesítésével egyetlen adóalapot kell képezni. A 

fizetendő adó összege ezután megoszlik a kapcsolt vállalkozási viszonyban álló 

adóalanyok között, attól függően, hogy mekkora azok aránya a csoport valamennyi 

kapcsolt vállalkozása által elvégzett, adó alá eső összes tevékenységéből származó, 

teljes nettó árbevételben. A törvény alkalmazásában az ugyanazon franchise 

hálózatban tevékenykedő kiskereskedők nem tekintendők „kapcsolt 

vállalkozásnak”. Az összesített adóalap alapulvételével kiszámított adót az egyes 

társaságok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az általuk 

elért nettó árbevétel a társaságcsoport által elért összes nettó árbevételben képvisel. 

35. Érdemes megjegyezni, hogy a Bizottság 2012. november 21-én indokolással ellátott 

véleményt fogadott el a 2010. évi XCIV. törvény 2. § a) pontja szerinti, bolti 

kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó adóról, figyelembe véve az adó 

kiszámításának módját és a rendelkezésére álló tényeket. 

3.1. A Szerződés alkalmazandó rendelkezései  

36. A mára megszilárdult ítélkezési gyakorlat szerint annak meghatározása, hogy 

valamely nemzeti szabályozás a belső piaccal összefüggő alapvető szabadságok 

egyikének vagy másikának körébe tartozik-e, az érintett szabályozás célját kell 

figyelembe venni.2 

                                                 

2  Lásd többek között a Bíróság C-492/04. sz. Lasertec-ügyben hozott 2007. május 10-i végzésének 
(EBHT I-3775. o.) 19. pontját; az 1. lábjegyzetben említett Holböck-ügyben hozott ítélet 22. pontját; a 
C-318/07. sz. Persche-ügyben 2009. január 27-én hozott ítélet (EBHT 2009., I-359. o.) 28. pontját; a 
C-326/07. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben 2009. március 26-án hozott ítélet (EBHT 2009., I-
2291. o.) 33. pontját; a C-439/07. és C-499/07. sz. KBC Bank és Beleggen, Risicokapitaal, Beheer 
egyesített ügyekben 2009. június 4-én hozott végzés (EBHT 2009., I-4409. o.) 68. pontját; a C 
182/08. sz. Glaxo Wellcome-ügyben 2009. szeptember 17-én hozott ítélet (EBHT 2009., I-8591. o.) 
36. pontját; a C 311/08. sz. SGI-ügyben 2010. január 21-én hozott ítélet (EBHT 2010., I-487. o.) 25. 
pontját; a C-233/09. sz. Dijkman-ügyben 2010. július 1-jén hozott ítélet (EBHT 2010., I-6649. o.) 26. 
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37. Amennyiben kétség merül fel, a Bíróság a nemzeti szabályozás fő célját veszi 

alapul.3 

38. Következésképpen egy nemzeti intézkedést elvileg a számításba vehető két 

szabadság közül csupán az egyik vonatkozásában kell vizsgálni akkor, ha 

nyilvánvaló, hogy a másik szabadság az előbbihez képest teljesen másodlagos, és az 

adott rendelkezés ahhoz kapcsolódhat.4 Ilyen esetről van szó akkor, amikor a 

nemzeti szabályozás csak annyiban gyakorol hatást valamely alapvető szabadság 

érvényesülésére, hogy az az említett rendelkezés által elsődlegesen érintett 

szabadság korlátozásának „elkerülhetetlen következménye”.5 

39. Amennyiben nem lehetséges az elsődleges cél megállapítása, mivel az intézkedés 

közvetlenül korlátozza mindkét számításba vehető alapvető szabadságot, mindkét 

szabadság alkalmazható.6 

                                                                                                                                              

pontját; a C-543/08. sz. Bizottság kontra Portugália ügyben 2010. november 11-én hozott ítélet 
(EBHT 2010., I-11241. o.) 40. pontját és a C-436/08. és C-437/08. sz. Haribo és Österreichische 
Salinen-egyesített ügyekben 2011. február 10-én hozott ítélet (EBHT 2011., I-305. o.) 34. pontját. 

3  Lásd erre vonatkozóan Alber főtanácsnok 1999. október 14-i indítványát a C-251/98. sz. Baars-
ügyben (EBHT I-2787. o., 28-30. pont). 

4  Lásd többek között a C-36/02. sz. Omega-ügyben 2004. október 14-én hozott ítélet (EBHT 2004., I-
9609.) 26. pontját; a C-452/04. sz. Fidium Finanz-ügyben 2006. október 3-én hozott ítélet (EBHT 
2006., I-9521. o.) 34. pontját; lásd továbbá a 2. lábjegyzetben említett Glaxo Wellcome-ügyben hozott 
ítélet 37. pontját és a 2. lábjegyzetben említett Dijkman-ügyben hozott ítélet 33. pontját. 

5  Lásd a 4. lábjegyzetben említett Omega-ügyben hozott ítélet 27. pontját; a C-196/04. sz. Cadbury 
Schweppes-ügyben 2006. szeptember 12-én hozott ítélet (EBHT 2006., I-7995. o.) 33. pontját; a 4. 
lábjegyzetben említett Fidium Finanz-ügyben hozott ítélet 48. és 49. pontját; a C-524/04. sz. Test 
Claimants in the Thin Cap Group Litigation-ügyben 2007. március 13-án hozott ítélet (EBHT 2007., 
I-2107. o.) 34. pontját; a 2. lábjegyzetben említett Lasertec-ügyben hozott végzés 25. pontját; a C-
102/05. sz. A és B-ügyben 2007. május 10-én hozott végzés (EBHT 2007., I-3871. o.) 27. pontját; a 
C-231/05. sz. Oy AA-ügyben 2007. július 18-án hozott ítélet (EBHT 2007., I-6373. o.) 24. pontját; a 
C-464/05. sz. Geurts és Vogten-ügyben 2007. október 25-én hozott ítélet (EBHT 2007., I-9325. o.) 
16. pontját; a C-415/06. sz. Stahlwerke Ergste Westig-ügyben 2007. november 6-án hozott végzés 
(EBHT 2007., I-151. o. [rövidített közzététel], 16. pontját, a C-201/05. sz. The Test Claimants in the 
CFC and Dividend Group Litigation-ügyben 2008. április 23-án hozott végzés (EBHT 2008., I-2875. 
o.) 73. pontját; a C-414/06. sz. Lidl Belgium-ügyben 2008. május 15-én hozott ítélet (EBHT 2008., I-
3601. o.) 16. pontját; a C-284/06. sz. Burda-ügyben 2008. június 26-én hozott ítélet (EBHT 2008., I-
4571. o.) 74. pontját; a 2. lábjegyzetben említett Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet 
39. pontját; a C-303/07. sz. Aberdeen Property Alpha-ügyben 2009. június 18-án hozott ítélet (EBHT 
2009., I-5145. o.) 35. pontját és a C-384/08. sz. Attanasio Group-ügyben 2010. március 11-én hozott 
ítélet (EBHT 2010., I-2055. o.) 40. pontját. 

6  Lásd ezzel összefüggésben az 1. lábjegyzetben említett Holböck-ügyben hozott ítélet 24. pontját; a 2. 
lábjegyzetben említett Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet 36. pontját; a 2. 
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40. A szóban forgó esetben az előzetes döntéshozatal iránti kérelem rövid összefoglalót 

nyújt a felperes által előterjesztett sérelemről. A végzés szerint a felperes úgy ítéli 

meg, hogy „a törvény hatásaiban és alkalmazása körén a külföldi tulajdonban álló 

élelmiszer-kereskedelmi vállalkozásokat hátrányosabban érinti, mint a magyar 

tulajdonban lévő élelmiszer-kereskedelmi vállalkozásokat.” Álláspontja szerint a 

törvény „hátrányosabban érinti a saját üzleti modellben tevékenykedő élelmiszer-

kereskedelmi vállalkozásokat, mint a franchise formában működő 

versenytársakat.” Úgy véli, hogy a külföldi vállalkozások, illetve a saját üzleti 

modellben tevékenykedő vállalkozások diszkriminációja megvalósítja a Szerződés 

általa hivatkozott rendelkezéseinek megsértését.7 

41. Jóllehet a felperes látszólag nem „élelmiszert” értékesít, hanem a „sport- és 

divatkereskedelem” kiskereskedelmi alágazatban tevékenykedik (az előzetes 

döntéshozatali kérelem 1. pontja), a Bizottság értelmezése szerint a felperes úgy ítéli 

meg, hogy az általa sérelmezett hatások magát a felperest érintik, és nem pedig 

valamely harmadik felet. 

42. E tekintetben a Bizottság emlékeztet arra, hogy a bolti kiskereskedelmi különadó 

összegét a kapcsolt vállalkozások releváns árbevételének összesítésével számítják ki 

az alkalmazandó adómérték meghatározása céljából, és a fizetendő adó összegét 

aszerint osztják meg a különböző kapcsolt vállalkozások között, hogy azok milyen 

arányban részesednek az árbevételből. Ebből következik, hogy a felperes esetében 

alkalmazott adómértéket befolyásolhatja a Magyarországon működő olyan kapcsolt 

vállalkozások által elért árbevétel, amelyek nem ugyanabban a kiskereskedelmi 

alágazatban tevékenykednek, mint maga a felperes.8 

                                                                                                                                              

lábjegyzetben említett KBC Bank ét Beleggen, Risicokapitaal, Beheer-ügyben hozott végzés 69. 
pontját és a 2. lábjegyzetben említett Bizottság kontra Portugália ügyben hozott ítélet 43. pontját. 

7  Az előzetes döntéshozatali kérelem 5. pontja. 

8  Úgy tűnik, hogy a felperes a SPAR Österreichische Warenhandels-AG 100%-ban tulajdonolt 
leányvállalata. A SPAR Österreichische Warenhandels-AG egy élelmiszeripari és nem élelmiszeripari 
termékeket forgalmazó osztrák üzletlánc, amely Magyarországon az élelmiszer-ágazatban 
tevékenykedik a felperestől eltérő leányvállalatain keresztül: 
http://unternehmen.spar.at/rsync_unternehmen_spar_at/broschueren/spar_unternehmens_broschuere.
pdf 
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43. Amennyiben a felperes kifogásolja, hogy a kiskereskedelmi vállalkozás a külföldi 

tulajdonjoga miatt a hazai tulajdonban lévő vállalkozásokhoz képest hátrányos 

adóügyi elbánásban részesül, a Bizottság emlékeztet a Bíróság e területre vonatkozó 

következetes ítélkezési gyakorlatára. Ezen ítélkezési gyakorlat értelmében a 

Szerződésnek a letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezései tárgyi hatálya 

alá tartoznak azok a nemzeti rendelkezések, amelyek olyan részesedésre 

vonatkoznak, amely lehetővé teszi, hogy annak jogosultja a társaság határozataira 

irányító befolyást gyakoroljon, és meghatározza a társasági tevékenységeket.9 Ez a 

szempont jelen esetben helytállónak tűnik, tekintettel a különadóról szóló törvény 7. 

§-ában használt „egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok” 

kifejezés fogalom-meghatározására.10 

44. A fenti tényezők figyelembevételével a Bizottság úgy véli, hogy jelen ügyet az 

EUMSZ 49. cikkében foglalt letelepedés szabadságáról szóló szabályokkal, az 

EUMSZ 54. cikkével összefüggésben kell vizsgálni. Ugyanis amennyiben 

bebizonyosodik, hogy – amint azt a felperes állítja – a különadóról szóló törvény „a 

külföldi tulajdonban álló vállalkozásokat hátrányosabban érinti”, mint „a magyar 

tulajdonban lévőket”, az kihatna a más tagállamokból származó piaci szereplők 

Magyarországon történő letelepedésének feltételeire, nevezetesen – ahogyan jelen 

esetben is – az általuk irányított leányvállalatokon keresztül. 

45. Ami a Bírósághoz intézett kérdésben hivatkozott egyéb rendelkezéseket illeti, a 

Bizottság véleménye szerint azok egyike sem igényel további vizsgálatot az 

alábbiakban kifejtett okokból. 

46. Először, az EUMSZ 55. cikke csak a „többi tagállam állampolgárait” megillető 

ugyanolyan elbánásra vonatkozik „a társaságok tőkéjében való részesedést 

illetően”. Úgy tűnik, hogy nem ez jelenti a vitatott rendelkezésből eredő problémát. 

                                                 

9  Lásd ezzel összefüggésben a C-112/05. sz. Bizottság kontra Németország ügyben 2007. október 23-án 
hozott ítélet (EBHT 2007., I-8995. o.) 13. pontját; a 2. lábjegyzetben említett Bizottság kontra 
Olaszország ügyben hozott ítélet 34. pontját; a C-81/09. sz. Idryma Typou-ügyben 2010. október 21-
én hozott ítélet (EBHT 2010., I-10161. o.) 47. pontját; a 2. lábjegyzetben említett Bizottság kontra 
Portugália ügyben hozott ítélet 41. pontját és a C-212/09. sz. Bizottság kontra Portugália ügyben 
2011. november 10-én hozott ítélet [még nem tették közzé] 42. pontját. 

10  Lásd a fenti 29. és 34. pontokat. 
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47. Másodszor, mivel azon hatások, amelyeket a felperes a vitatott jogszabálynak 

tulajdonít, lényegében a határokon átnyúló letelepedésre vonatkoznak, a határokon 

átnyúló szolgáltatásnyújtásra (az EUMSZ 56. cikke) vagy a tőkemozgásra és a 

fizetési műveletekre (az EUMSZ 63. és azt követő cikkei) gyakorolt bármilyen 

hatás másodlagos jellegűnek tűnik az elsődleges hatáshoz viszonyítva. Ezért az 

ilyen más, határokon átnyúló műveletekre alkalmazandó szabadságok a jelen esetre 

nem vonatkoznak.  

48. Harmadszor, ugyanez érvényes az EUMSZ 110. cikke tekintetében. A vizsgált 

szabályozás által felvetett kérdés valójában arra irányul, hogy milyen különbségek 

mutatkoznak az adóügyi elbánás terén attól függően, hogy az adóköteles vállalkozás 

milyen tulajdonban áll. A kérdés lényegét nem a termékek közötti elbánásbeli 

különbségek jelentik, attól függően, hogy „más tagállamok” termékeiről vagy 

„hazai” termékekről van-e szó.11  

49. Negyedszer, az EUMSZ 18. cikkére való hivatkozás nem helytálló a Szerződés 

letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása miatt. Az ebben 

foglalt általános tilalom csak az uniós jog által szabályozott olyan helyzetekre 

alkalmazandó függetlenül, amelyek tekintetében a Szerződés nem ír elő különös 

rendelkezéseket a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról. Az EUMSZ 49. cikke 

ilyen különös rendelkezéseket tartalmaz, amelyek pontosan a letelepedésre 

vonatkoznak.12 

50. Végül, az EUMSZ 26. cikke értelmében a belső piac egy olyan, belső határok 

nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az 

áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Tehát ami a 

letelepedés szabadságát illeti, ez a rendelkezés nem ír elő további tagállami 

kötelezettséget az EUMSZ 49. cikkében foglalt kötelezettségeken felül. 

 

                                                 

11  Mindazonáltal az a tény, hogy az EUMSZ 110. cikke nem alkalmazandó, nem azt jelenti, hogy nem 
lehet hivatkozni a Bíróság ezzel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatára az EUMSZ 49. cikkének 
értelmezésekor a szóban forgó ügyhöz hasonló esetekben. Lásd az alábbi 54. és 55. pontokat. 

12  Lásd a C-397/98. és C-410/98. sz. Metallgesellschaft és társai-egyesített ügyekben 2001. március 8-
án hozott ítélet (EBHT 2001., I-1727. o.) 38. és 39. pontját és a C-222/04. sz. Cassa di Risparmio di 
Firenze és társai-ügyben 2006. január 10-én hozott ítélet (EBHT 2006., I-289. o.) 99. pontját.  
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3.2. A letelepedés szabadságának korlátozása 

51. A Bizottság véleménye szerint a vizsgált szabályozás nem tartalmaz közvetlen 

hátrányos megkülönböztetést, mivel a kiskereskedelmi különadót ugyanolyan 

feltételek alapján vetik ki a Magyarországon kiskereskedelmi tevékenységet végző 

valamennyi vállalkozásra, azok jogi formájától és tulajdonosi szerkezetétől 

függetlenül. 

52. Mindazonáltal a közvetlen hátrányos megkülönböztetés hiánya nem feltétlenül 

jelenti azt, hogy a szabályozás összeegyeztethető az EUMSZ 49. cikkével. A 

Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a szóban forgó rendelkezés nem csupán 

a közvetlen, de a közvetett hátrányos megkülönböztetésre is kiterjed.13  

53. A Bizottság tudomása szerint a Bíróság eddig még nem foglalkozott – különösen a 

letelepedés szabadságával összefüggésben – a jelen ügyben felvetett problémával, 

nevezetesen az adó kiszámítására vonatkozó olyan nemzeti szabályozással, amelyről 

azt állítják, hogy de facto hátrányos azon vállalkozásokra nézve, amelyek helyzete 

határokon átnyúló elemet foglal magában. 

54. Mindamellett a Bíróságnak az EUMSZ 110. cikkére vonatkozó ítélkezési gyakorlata 

hasznos iránymutatásul szolgál ezzel összefüggésben. A Bizottság e tekintetben 

különösen a 112/84. sz. Humblot-ügyre14 és a 433/85. sz. Feldain-ügyre15 

hivatkozik. 

55. Ezen ügyek ítéleteit vizsgálva megállapítható, hogy az adó kiszámítására vonatkozó 

szabályokat közvetett módon hátrányosan megkülönböztető jellegűnek kell 

tekinteni abban az esetben, ha 

– az adószámítás a határokon átnyúló elemet magukban foglaló helyzetekben 
hátrányosabb eredményt hoz,16 valamint 

                                                 

13  Lásd a C-383/05. sz. Talotta-ügyben 2007. március 22-én hozott ítélet (EBHT 2007., I-02555. o.) 32. 
pontját. 

14  EBHT 1985., 1367. o. 

15  EBHT 1987., 3521. o. 

16  Lásd a Humblot-ügyben hozott ítélet 13. és 14. pontját és a Feldain-ügyben hozott ítélet 13-15. 
pontját. 
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– ez az eredmény objektív okokkal nem magyarázható.17 

56. Ami a jelen ügyet illeti, a Bizottság ezen általános kritériumok alapján a következő 

észrevételeket teszi. 

3.2.1. Hátrányosabb elbánás a határokon átnyúló elemet magukban foglaló 
helyzetekben 

57. A felperes szerint a magyar kiskereskedelmi különadó rendszere hátrányosabban 

érinti a kiskereskedelmi hálózatokhoz tartozó, „saját üzleti modellben 

tevékenykedő” vállalkozásokat, mint a kiskereskedelmi hálózatokhoz tartozó, 

franchise formában működő versenytársaikat. A Bizottság értelmezése szerint ez a 

legfőbb oka annak, hogy a külföldi tulajdonban álló kiskereskedelmi gazdasági 

szereplők állítólagosan hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint azok, amelyek hazai 

tulajdonossal rendelkeznek. 

58. A Bizottság megjegyzi, hogy a magyar szabályozás szerint az adó kiszámítása oly 

módon került meghatározásra, hogy az az alkalmazott üzleti modelltől függően 

különböző eredményekhez vezet. 

59. Franchise kiskereskedelmi hálózat esetében általában minden kiskereskedelmi 

elárusítóhely önálló egységként működik, és nem áll fenn tulajdonosi kapcsolat a 

franchise-átadóval. A kiskereskedelmi különadó alkalmazásában ezt azt jelenti, 

hogy minden egyes franchise-átvevő tekintetében az alkalmazandó adómérték 

kizárólag az adott egység saját árbevételétől függ. 

60. Ettől eltérő a helyzet abban az esetben, ha a különböző elárusítóhelyek egyetlen 

vállalkozás vagy egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok 

tulajdonában állnak. Ilyenkor az alkalmazandó adómértéket az egymással kapcsolt 

vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért teljes kiskereskedelmi árbevétel 

alapján határozzák meg. 

61. Az olyan helyzetekben, amikor a hazai tulajdonban álló kiskereskedelmi 

tevékenység általában franchise modell szerint zajlik, miközben a külföldi 

tulajdonban álló kiskereskedelmi tevékenységet nagyrészt olyan csoportok végzik, 

                                                 

17  Lásd a Humblot-ügyben hozott ítélet 15. pontját és a Feldain-ügyben hozott ítélet 11. és 16. pontját. 
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amelyeknek a kiskereskedelmi elárusítóhelyek a saját tulajdonukat képezik, a 

különadóról szóló törvény 7. §-ában foglalt képlet szükségképpen azt eredményezi, 

hogy az utóbbiak kedvezőtlenebb elbánásban részesülnek az egymással kapcsolt 

vállalkozási viszonyban álló adóalanyok összes kiskereskedelmi árbevételének 

összesítése miatt. Ennek egyik következménye nevezetesen, hogy az egyenlő 

összbevétellel rendelkező hálózatokat nem egyenlő mértékű adó terheli, amennyiben 

az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért árbevétel 

halmozódása miatt a törvény 5. §-ában megállapított küszöbök közül egyet vagy 

többet átlépnek, amelyre egyébként nem kerülne sor. 

62. E tekintetben számításba kell venni azt a tényt, hogy a különadóról szóló törvény 

valamennyi bolti kiskereskedelmi tevékenységre kiterjed, így az egymással kapcsolt 

vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért kiskereskedelmi árbevétel 

összesítése valamennyi kiskereskedelmi alágazatra kihat. Következésképpen egy 

adott alágazaton belül a külföldi tulajdonban álló vállalkozásokat érintő 

megkülönböztető hatást valamely más alágazatban kialakult helyzet is okozhatja 

vagy erősítheti. 

63. Mindenesetre a fent említett összesítés által kiváltott hatások a 100 milliárd HUF-ot 

(megközelítőleg 364 000 000 EUR-t) meghaladó halmozott árbevétellel kapcsolatos 

esetekben érvényesülnek leginkább. Míg az e határon belül eső árbevételt egyáltalán 

nem terheli adó (500 millió HUF összeghatárig terjedő árbevétel esetében), illetve 

mindössze 0,1% (500 millió HUF és 30 milliárd HUF között) vagy 0,4% 

(30 milliárd és 100 milliárd HUF között) adó terheli, a 100 milliárd HUF 

összeghatárt meghaladó árbevétel esetében az adó mértéke 2,5%.18  

64. A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy olyan körülmények 

között, amikor a hazai tulajdonban álló kiskereskedelmi tevékenység általában 

franchise rendszerben zajlik, amelyen belül a kiskereskedelmi elárusítóhelyeket 

független, a kiskereskedelmi hálózat más vállalkozásaihoz nem kapcsolódó 

gazdasági szereplők működtetik, a külföldi tulajdonban álló hasonló tevékenységet 

pedig olyan csoportok végzik, amelyeknek a kiskereskedelmi elárusítóhelyek a saját 

                                                 

18  Némileg hasonló helyzetre vonatkozóan lásd a Humblot-ügyben és Feldain-ügyben hozott ítéleteket. 
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tulajdonukat képezik, a különadóról szóló törvény által bevezetett rendszer alkalmas 

arra, hogy az utóbbi kategóriára nézve hátrányos megkülönböztető hatást fejtsen ki. 

3.2.2. Az eltérő elbánás magyarázható-e objektív okokkal? 

65. A felperes által előterjesztetthez hasonló helyzetben, amikor a külföldi tulajdonban 

álló kiskereskedelmi gazdasági szereplőkkel szemben viszonylag kedvezőtlenebb 

elbánás érvényesül, az ilyen elbánást objektív okok is indokolhatják, amennyiben a 

progresszivitás – azaz az adómérték emelkedése az adóalap nagyságával 

párhuzamosan – tükrözi a teherviselési képesség növekedését. 

66. A Bizottság emlékeztet rá, hogy a különadóról szóló törvényben hivatkozott adóalap 

a „nettó árbevétel” (1. §, 5. pont), vagyis a kiskereskedelmi tevékenységben érintett 

gazdasági szereplők árbevételének összege. Az adóalap nem az érintett vállalkozás 

nyeresége. A vizsgált kiskereskedelmi különadó nem helyettesíti, hanem kiegészíti 

az ilyen gazdasági szereplők által fizetendő jövedelemadót vagy társasági adót. 

67. Ilyen körülmények között az említett progresszivitás kizárólag akkor tekinthető 

indokoltnak, ha feltételezhető, hogy 

- a magasabb árbevétel a magyar jogalkotó által megállapított küszöbértékeknél 
magasabb fajlagos teherviselési képességet tükröz, 

- e teherviselési képesség exponenciálisan növekszik különösen az olyan egységek 
tekintetében, amelyek a 100 milliárd HUF-os küszöbérték feletti árbevételt érnek 
el. 

68. A Bizottság álláspontja szerint az ilyen feltételezés nem indokolható.  

69. Alapjában véve árbevétel alatt az egy adott vállalkozás által nyújtott 

szolgáltatásokért kapott gazdasági értékek értendők, nem pedig a vállalkozás által 

végső soron megtartott gazdasági értékek. Utóbbit csupán a nyereség türközi, 

amely számításba veszi a felmerült költségeket is.  

70. Következésképpen azzal az állítással, miszerint az árbevételnek a jogalkotó által 

megállapított sávok szerinti növekedése a teherviselési képesség növekedéséhez 

vezet, egyben azt feltételezik, hogy a fajlagos költség ezen sávok mindegyike 

esetében csökken. Semmi sem támasztja alá azonban, hogy ez így lenne. Miközben 

a magasabb árbevétel egyes esetekben méretgazdaságossággal párosulhat, ez nem 
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jelenti azt, hogy az egy bizonyos küszöbértéken felüli fajlagos árbevétel 

szükségképpen magasabb haszonkulcsot tükröz. 

71. A piaci versenyhelyzet alakulásától függően az is előfordulhat, hogy az alacsonyabb 

fajlagos költségek – amennyiben ezek ténylegesen jellemzik a magasabb árbevételű 

cégeket, ami még bizonyításra szorul – mindössze alacsonyabb egységenkénti 

árakat jelentenek, nem pedig magasabb haszonkulcsot. 

72. A különadóról szóló törvényben rögzített rendszer két másik jellemzője is azt 

támasztja alá, hogy a felperes által sérelmezett hatások objektív módon nem 

igazolhatók. 

73. Először, rendkívül valószínűtlen, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási 

viszonyban álló valamennyi adóalany – amely adott esetben igen eltérő 

alágazatokban tevékenykedik – által elért kiskereskedelmi árbevétel összesítése 

pontos képet ad a csoporthoz tartozó valamely vállalkozás fajlagos teherviselési 

képességéről.   

74. Másodszor, semmi sem támasztja alá, hogy az adómérték valamennyi 100 milliárd 

HUF-os küszöbértéknél magasabb árbevétel tekintetében történő nagyfokú 

emelkedése – a gazdasági realitást tekintve – a teherviselési képesség ugyanilyen 

radikális emelkedésével jár együtt. 

75. Amikor a tagállami bíróság megvizsgálja a helyzetet a fenti kritériumok fényében – 

figyelemmel arra, hogy a nyereség megbízható referenciát jelent a teherviselési 

képesség vonatkozásában – igen hasznos, ha összeveti egyfelől a külföldi 

tulajdonban álló vállalkozások adókötelezettségét, másfelől pedig a hazai tulajdonú 

gazdasági szereplőkét az adózás előtti nyereségükkel. Amennyiben nem áll fenn 

párhuzam a kettő között, az lényegében megerősíti, hogy az előbbi kategória 

esetében tanúsított hátrányos elbánás – amelyet a felperes sérelmez – objektív 

módon nem indokolható. 

76. Ugyanígy figyelmet kell fordítani a szabályozást alátámasztó szándékokra is. Ezzel 

összefüggésben a szabályozás elfogadása idején tartott országgyűlési vitából (amely 

a Költségvetési Bizottságon belül és plenáris ülés keretében zajlott), valamint a 

sajtóból és a televíziós interjúkból kitűnik, hogy a kormánykoalíció szándéka az 
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volt, hogy előnyben részesítse a magyar tulajdonban lévő vállalkozásokat a 

multinacionális vállalkozásokkal szemben. 

77. A különadóról szóló törvény parlamenti bizottsági, valamint plenáris vitáján például 

Dr. Lenhardt Balázs, a Jobbik képviselője kijelentette: „A Jobbik, ahogy 

elhangzott, egyetért a törvényjavaslat koncepciójával. Hogy is ne értenénk egyet, 

amikor mi voltunk az a párt, amely már a tavalyi európai parlamenti kampány 

egyik fő szlogenjeként használtuk, hogy adózzanak a multik? Itt a mögöttes 

koncepció ez.” Annak ellenére, hogy a Jobbik nem tagja a Magyar Kormánynak, a 

fenti nyilatkozat mindenesetre rávilágít arra, hogy a Magyar Országgyűlés egyik 

pártja milyen mögöttes szándékot és hatásokat tulajdonít a vizsgált szabályozásnak. 

78. Ezzel a kijelentéssel összhangban Arnóth Sándor, a Fidesz azóta elhunyt képviselője 

hozzászólásában úgy fogalmazott, hogy „...odalépünk a multiknak”.19 

79. Ezen kívül, a TV2 Mokka c. műsorának 2010. október 18-án adott interjújában 

Lázár János, a törvény két kezdeményezőjének egyike, valamint a kormányzó párt 

parlamenti frakciójának vezetője azt állította, hogy „ezekkel a lépésekkel például a 

kisebb kereskedőket versenyhelyzetbe tudjuk hozni, csökkenni fog a 

versenyhátrányuk, ami évek óta megvan a multikkal szemben.” Majd hozzátette: 

„…hogyha 16%-os, egykulcsos személyi jövedelemadó lesz Magyarországon, ez 

csak a következő évben 300 milliárd forintnál többet jelent, ami ott marad az 

embereknél, akik ezt a pénzt megtakarítják vagy elköltik. Tehát eladókra, akik 

eladják a terméket, továbbra is szükség lesz. Nem biztos, hogy a Tesco 

foglalkoztatja őket, lehet, hogy kiskereskedők, ahol megnövekszik a forgalom”. 20 

80. A fentiekből következik, hogy a magyar hatóságok konkrét szándéka a külföldi 

tulajdonban lévő vállalkozások hátrányos helyzetbe hozása volt. Bár ez a szempont 

önmagában nem döntő jelentőségű, alátámasztja a felperes állításait, miszerint az 

adó hátrányosan megkülönbözteti a külföldi tulajdonban álló kiskereskedelmi 

gazdasági szereplőket.  

                                                 

19  Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény parlamenti bizottsági, 
valamint plenáris vitája, www mkogy hu.  
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3.3. Indokolás 

81. Az EUMSZ-ben külön megemlített jogcímek (közérdek, közbiztonság vagy 

közegészség) egyike sem igazolja a szóban forgó hátrányos megkülönböztetést. Úgy 

tűnik, hogy nem állnak fenn olyan közérdeken alapuló kényszerítő okok sem, 

amelyek indokolnák a vizsgált magyar szabályozást. A hazai gazdaság védelme 

különösen nem tekinthető ilyen érdeknek az állandó ítélkezési gyakorlat fényében.21  

3.4. Következtetés 

82. A Bizottság álláspontja szerint a fentiekben kifejtett kritériumok alapján kell 

értékelni a különadóról szóló törvénynek a letelepedés szabadságával való 

összeegyeztethetőségét. A felperes és az alperes adóhatóság között folyó 

alapeljárásban elvileg a nemzeti bíróság hatáskörébe tartozik a szükséges 

ténymegállapítás. Ez különösen annak a kérdésnek a kapcsán kiemelkedő 

jelentőségű, hogy az adónak a szóban forgó törvény alapján történő kiszámítása 

ténylegesen hátrányosabban érinti-e a külföldi tulajdonban álló vállalkozásokat a 

hazai tulajdonú kiskereskedelmi gazdasági szereplőkkel szemben, valamint ez az 

eredmény csupán az előző kategória nagyobb teherviselési képességét tükrözi-e – és 

ezáltal megfelel az objektív indokoknak – vagy pedig közvetetten hátrányosan 

megkülönböztető jellegű.22 

4. AZ ELŐTERJESZTETT KÉRDÉSRE ADANDÓ VÁLASZRÓL 

83. A fent előadott tények és jogi érvek tükrében a Bizottság úgy véli, hogy a 

Székesfehérvári Törvényszék előzetes döntéshozatal iránti kérelmében feltett 

kérdést az alábbiak szerint kell megválaszolni: 

Az EUMSZ 49. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan 

adójogi szabályozás, mint az alapeljárásban vizsgált, amennyiben az adó 

                                                                                                                                              

20  A TV2 Mokka c. műsorában 2010. október 18-án elhangzott interjú (17:26:58–17:35:52) 
www.imedia hu 

21  Lásd a C-35/98. sz. Verkooijen-ügyben 2000. június 6-án hozott ítélet (EBHT 2000., I-04071. o.) 47. 
és 48. pontját. 

22  Amint a fentiekben említettük, a Bizottság 2012. november 21-én indokolással ellátott véleményt 
fogadott el a 2010. évi XCIV. törvény 2. § a) pontja szerinti, bolti kiskereskedelmi tevékenységre 
vonatkozó adóról, figyelembe véve az adó kiszámításának módját és a rendelkezésére álló tényeket.  
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kiszámítása hátrányosabban érinti a külföldi tulajdonban álló vállalkozásokat 

a hazai tulajdonú kiskereskedelmi gazdasági szereplőkkel szemben, és ez az 

eredmény nem tükrözi – objektív indokok alapján – az előző kategória 

nagyobb teherviselési képességét.  

 

Walter MÖLLS  TALABÉR-RITZ Klára 

a Bizottság meghatalmazottjai 


