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nyilvántartásba vételre.
A proletárdiktatúra alatti, és az azt megelőző hónapokról való 
adatok -  megfelelő feljegyzések hiányában -  hiányosak.

Egy jogintézmény kialakulásának és fejlődésének 
megismerése nem csak a fogalomról kialakított ké
pünket színesíti, hanem u különböző történelmi ko

roknak is sajátos megközelítésű szemléletét adja, jele
sül az általános forgalmi adó górcsőjén keresztül szem
lélhetjük a múltat, amiből esetleg a jövőre vonatkozóan 
is lehet víziókat kigondolni.

Az áfa több szempontból is meglepő, a szokásostól 
eltérő tulajdonságokkal rendelkezik.

Egyik ilyen sajátossága, hogy több mint 4000 évvel 
ezelőtti megjelenését követően voltak olyan időszakok, 
évszázadok (pl. Kr. u. VII—XIII. sz.), amelyekre úgy
szólván teljesen eltűnt, szinte feledésbe merült. Az álta
lános forgalmi adó mai értelemben, működésében és 
rendszerében, széles körben csupán az 1. világháborút 
követően terjedt el. Ezt a viszonylagos „fiatalságot” 
leginkább a következő két tényező indokolja:

-  az állam legyen képes beszedni az adót és ellen
őrizni a bevételek helyességét, amihez szükséges, hogy 
az államigazgatás szervezetrendszere eljusson egy bi
zonyos differenciáltságra (adóhatóság), méretbeli nagy
ságra (elegendő személyzet, adóbeszedők) és adatkeze
lésre (pl. nyilvántartás);

-  a gazdasági, kereskedelmi forgalomnak és folya
matoknak el kell érniük megfelelő volument ahhoz, 
hogy az állam számára megérje a mindennapi termék- 
értékesítések és szolgáltatásnyújtások megadóztatásá
ból biztosítani államháztartási bevételt.

Másik ismertetőjegye, hogy változékony. Az Euró
pai Unióban, de mindegyik tagállamban eseteiben

Vértesy László;

Az általános forgalmiadó 
európai és magyar 
fejlődése
évente többször is -  olykor szinte teljes mértékben -  
módosítják e jogterületet, így aki mindig naprakész kí
ván lenni, jóformán naponta kell a hatályos joganyagot 
tanulmányoznia.

Harmadik jellegzetessége: nemzeti karakterű, mivel 
adórendszertanilag az összfázisú1 közvetett2 nettó 
adók egyik formája. Az általános3 forgalmi4 adó3 elne
vezés megtévesztő, nem fedi tényleges működését, 
mechanizmusát. A forgalmi adónak ugyanis két rend
szere ismert: a kumulatív és a hozzáadott-érték rend
szerű. A kumulatív rendszer lényege6, hogy minden 
termelési és értékesítési fázis adóköteles, csak az ügy
letek számának csökkentésével lehet a végső árat mér
sékelni, mivel adólevonási jog nem érvényesíthető. így 
ez a rendszer torzítja a szabadversenyt, és a nagyválla
latoknak kedvez, mivel vertikális integrációra ösztönö
zi azokat, vagyis arra, hogy próbálják meg az értékesí
tési láncot „házon belül” tartani. A tényleges adó en
nek következtében több részletadóból tevődött össze, 
ami adóhalmozódást eredményezett, tehát az adókulcs
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nem fejezte ki a tényleges megterhelést, ezért ennek el
lensúlyozására alacsony kulcsokat használtak. A lioz- 
záadottérték -  value added -  rendszer már fejlettebb, 
ma szinte az egész világ kizárólag ezt a szisztémát al
kalmazza, mert kiküszöböli a kumulatív fogyatékossá
gait. Az adólevonási jog miatt a verseny sem torzul, 
mert az értékesítések száma már nem befolyásolja a 
forgalmat sújtó adó mértékét. Pusztán a továbbértéke
sítések során keletkező többlet érték (hozzáadott érték) 
és az azt terhelő adó épül be az eladási árba. Ez más 
megközelítésben a -  levonási jog miatt -  nettó adózást 
jelenti. Amikor 1921-ben bevezették7 Magyarországon 
az áfát, a kumulatív szemlélet volt uralkodó, mivel a 
hozzáadott érték szerinti adóztatás ekkor még csak el
méleti szinten létezett, így az általános forgalmi adó 
megjelölés tökéletesen megfelelt. A szocializmus és a 
rendszerváltozás viszont megőrizte ezt a terminológiát, 
így a kifejezés nem kopott ki a pénzügyi zsargonból, 
csupán tartalma változott.

EGYETEMES INTÉZMÉNYTÖRTÉNET
Történelmi gyökereit már az ókori társadalmakban 

is megtalálhatjuk, mivel ezek a civilizációk, birodal
mak fejlettsége fénykorukban megfeleltek a bevezető
ben említett két feltételnek. így már Egyiptomban a Kr. 
e. 2000 körüli sírrajzokon is láthatunk adóbeszedőket 
(szkríbeket), akiknek feladatai közé tartozott még töb
bek között a főzőolajra kivetett adó8 beszedése is. Az 
antik Görögország adószisztémájára a partikluraizmu- 
son kívül -  különösen Athén tekintetében -  az idősza
kosság volt a jellemző, leginkább háborúk idején a 
költségek finanszírozása miatt vezettek be adókat. A 
Római Birodalom különösen kidolgozott és kifinomult 
adórendszerrel rendelkezett, szinte az összes ma ismert 
típust megtalálhatjuk: örökösödési adó, forgalmi adó, 
jövedéki adó, illetékek, vámok, export és import adó, 
sőt még adóparadicsomok9 is léteztek (Delos kikötőjé
ben adómentes, míg Rhodosban 2% volt a hajózási adó 
mértéke). A forgalmi adót ők is a súlyosabb pénzügyi 
helyzetekben, leginkább a véres polgárháborúkat kö
vetően alkalmazták: siliquaticum, illetve centesima 
rerum venalimn elnevezés10 alatt, amelynek mértéke -  
mint oly találó nevéből is kitűnik -  Julius Caesar idejé
ben I % volt. majd Augustus korában külön a rabszol
gák számára 4%-ra emelkedett, míg mindenki másra a 
korábbi érték vonatkozott. A későbbi császárok: Cali
gula. Nero és Constantinus korában is még létezett. 
Vespasianusról közismert. -  és leginkább ezért híresült 
el (nem alaptalanul) mondása, miszerint pecunia non 
ölet -  hogy az árnyékszékek igénybe vételére is vetett 
ki közterhet, sőt az újabb kutatások szerint11 még kü
lön a vizelet kereskedelmi forgalmazását is megadóz
tatta, amennyiben azt később tisztításra vagy bőrcser
zésre használták fel. (Jogtörténeti érdekesség, hogy ő 
vezette be a kizárólag zsidókat terhelő fiscus iudaicus 
adófajtát is.)

A római birodalom bukásával majd 1000 évre tűnt 
el a forgalmi adó. A népvándorlás, illetve az azt köve

tő Imperium Romanum megvalósítására vonatkozó 
restaurálási kísérletek és a feudalista széttagoltság 
nem kedvezett a kereskedelmi viszonyok virágzásá
nak. így az akkori államok a forgalmi adót egyáltalán 
nem alkalmazták, inkább a korszaknak megfelelően a 
föld. birtok vagy a jövedelmek adóztatása (pl. 1404, 
Anglia) mellett döntöttek, illetve külön közterhet 
szedtek a katonaság finanszírozására. Olykor a keres
kedőket sújtotta egyes ingóságokat terhelő adó. Euró
pa viszonylagos rendezettségét, stabilitását követően a 
forgalmi adó valódi hazája 1643-ig Franciaország, de 
már egyes német városokban is létezett, olyannyira, 
hogy a németalföldi szabadságharc egyik oka ennek 
az adónak a bevezetésére irányuló döntés volt. Spa
nyolországban 1819-ig alkalmazták alcabala néven, 
amelynek adókulcsai rendkívül magasak voltak, és kí
sérő jelensége -  egyesek szerint oka -  volt gazdasági 
élete hanyatlásának. Az Egyesült Államokban a pol
gárháború ideje alatt 1862-ben vezették be rövid idő
re. 1862-1884 között Brémában pedig csak helyi je
lenségnek számított12. A közteherviselés elméletében 
a legkiemelkedőbb személeti változást a közgazdaság
tudomány újkori megszületése jelentette (1776). Azt 
követően számos tézist dolgozott ki az adóztatással 
kapcsolatban, amelyek értelemszerűen az általános 
forgalmi adóra is alkalmazhatók. íme néhány fonto
sabb példa:

-  Smith 4 elve a jó adókról: legyenek áttekinthetőek, 
olcsón beszedhetőek, ellenállást nem gerjesztők (ké
nyelmes beszedhetőség) és igazságosak (arányosság és 
az önkény kizárása),

-  az adófizetési hajlandóság és az adó nagysága kö
zötti összefüggést szemléltető Laffer görbe (máig sem 
sikerült a „bűvös számot" megtalálni),

-  az adótáblák és a versenypolitika összefüggése 
(mind nemzeten belüli, mind nemzetek közötti reláció
ban),

-  az adók árakba való beépülése és ennek közvetett 
inflációt generáló hatása (amely továbbgyűrűzhet a 
munkanélküliség kérdésébe).

Az I. világháború alatt az infláció zabolátlan vágta- 
tása a pénz értékének rohamos csökkenését eredmé
nyezte. Az értéktelenedés és a rendkívüli pénzügyi 
szükségletek újra felszínre hozták az általános forgalmi 
adó alkalmazásának gondolatát Európa-szerte, amely
nek akkor csak Svájc, Anglia és Németalföld állt ellen. 
Legelőször Franciaországban, 1914-től kezdődően vé
gül 1920-ban hozták be a taxe sur le chriffe d’affaires 
elnevezésű adót. Németországban 1916-ban került be
vezetésre Warenumsatzstempel néven, amely az 1918- 
as módosítást követően Umsatzsteuer-ra változott. 
Ausztriában 1922-től, Csehszlovákiában 1919-től, Bel
giumban 1921-től, Olaszországban 1919-től alkalmaz
zák. A 20-as években egyébként Európa minden orszá
gában elterjedt, kivéve Svédországot. Norvégiát. Ké
sőbb ezekben az államokban is bevezetésre került, és 
mára szinte mindegyik OECD13 országban létezik. 
Nagy kivételnek számít az Amerikai Egyesült Államok 
és Ausztrália.



Jog
HOZZÁADOHÉRTÉK-ADÓ 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Adóharmonizáció alatt azt a folyamatot értjük, 

amelynek célja és feladata az egyes tagállamok nemze
ti adójogi rendszerei közötti számottevő eltérések csök
kentése, a nemzeti elbánás és az egyenlő elbánás elvé
nek egyidejű biztosításával.14 Ennek fő nukleuszaként a 
négy alapszabadság fokozott érvényesülésének igényét 
(Közös Piac: áru. tőke. munkaerő, szolgáltatás szabad 
áramlása) és az Egységes Belső Piac (Singlc European 
Markét, SEM) létrehozását, illetve későbbi hatékonyab
bá tételét tekinthetjük. A tagállamok adórendszere mind 
az adóteher megoszlását, mind az adóztatás technikai 
megoldásait tekintve jelentősen különbözik egymástól, 
az adóharmonizáció csak fokozatosan megvalósítható 
feladatot jelent az Unió számára. Ennek során az adó
semlegesség, vagyis a közösségen belüli beszerzés és a 
hazai termékek azonos adóügyi megítélésének biztosítá
sa a központi kérdés1-’. Ez elsősorban a közvetett adók 
esetében érdekes, hiszen ezek a közterhek érintik legin
kább az Unión belüli áruforgalmat. Az adósemlegessé
get a jogszabályok közelítésével, illetve előírásokkal (pl. 
min. 15% a normál kulcs stb.) valósítja meg az EU. Vé
leményem szerint az áfa-rendszer harmonizációja külö
nösen nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a gazdálkodó sze
mélyek és szervezetek zökkenőmentesen, versenysem
legesen tudjanak részt venni az Unión belüli kereskede
lemben.

Az Európai Unió elsődleges jogforrásai a közösség 
alapszerződései, annak módosításai, kiegészítései, felül
vizsgálatai. Ismertetésük, elemzésük azéil fontos, mert -  
különösen csatlakozásunkat követően -  az ezekben fog
lalt szabályok alkotják az uniós és a hazai adórendszer -  
azon belül a forgalmi adó -  alapját. Ezek közül a legfon
tosabb a Közösség Alapító Szerződése, az 1957. márci
us 25-én aláírt Római Szerződés, amelynek az V. cím 2. 
fejezet 90-94. cikkelyei tartalmaznak az adóharmonizá
cióra vonatkozó rendelkezéseket, amelyekben az alábbi 
fontos megállapításokat találhatók:

-  a 90. cikkelyből kitűnik, hogy egyik tagállam adó
politikája sem lehet diszkriminatív (1. bekezdés), vagy 
protekcionista (2. bekezdés) a más tagállamok hasonló 
termékeivel szemben. A két bekezdés eltérő tilalmi kö
vetelményeket támaszt a tagországokkal szemben. A 
jogalkotó a megkülönböztetést csak a hasonló termékek 
között minősíti a Közös Piaccal összeegyeztethetetlen
nek. A piacvédő belső adók tekintetében nem áll fenn e 
szigorú követelmény, mivel a „más” jelző valójában 
pusztán a termékek közötti versenyhelyzetet kívánja 
meg.16

-  a 91. és a 92. az adójogi támogatási eszközök alkal
mazását tiltja, tekintettel arra, hogy az egyes gyengébb 
nemzetgazdaságok működése, versenyhelyzete egy 
erősebb tagállam piacszerzési, gazdaságmotiváló dön
tése miatt veszélybe kerülhetnének, ami az egész Kö
zösség gazdaságának fejlődését egyenlőtlenné tehetné.

-  a 93. cikkely a jogalkotásra illetékes szerveket je
löli meg, azzal a hiányossággal, hogy a közvetlen adók

tekintetében nem tartalmaz rendelkezést. Ennek hiá
nyában az általános szabály (94. cikkely) az irányadó. 
Kiemelem, hogy míg a közvetett adók esetén rendelke
zéseket (93. cikk), addig közvetlen adók esetén csak 
irányelveket használ a szövegezés (94. cikk), utalva ar
ra, hogy az Unió a tagállamok adópolitikájuk bizonyos 
szabadságát megőrizhetik. Ennek ellenére a közvetett 
adók terén is leginkább irányelvi szabályozást találunk.

A 2001. december 14—15-én Laekenben megrende
zett ülésen az Európai Tanács életre hívta Európai Kon- 
ventet, amely feladatául kapta, hogy tanácskozzon, mi
képp alakuljon az EU jövője, hogyan váljon szorosabbá 
a tagállamok közötti integráció, a szupranacionalitás. A 
2003. június 13-án illetve július 10-én az Európai Kon- 
vent által elfogadott Szerződéses Alkotmány az Európai 
Uniót új alapokra helyezi. A dokumentumot 2004. ok
tóber 29-én Rómában a huszonöt tagállam képviselői 
aláírták. Hatálybalépéséhez a tagállamok J/5 -nek ratifi
kációja szükséges, amely várhatóan az elkövetkezendő 
egy-két évben valósul meg. Itt említendő meg az adó
zásra vonatkozó szabályozás, amely életbelépése napjá
tól a Római Szerződés rendelkezései helyébe kerül. Az 
Alkotmány III. rész (Az Unió politikái és működése) 
III. cím (Belső politikák és intézkedések) I. Fejezet 
(Belső piac) 6. szakasz 59-63 cikke tartalmazza az adó
zásra vonatkozó szabályokat. Lényegét tekintve e jövő
beni szabályozás a Római Szerződés idevonatkozó ren
delkezéseit veszi át. pusztán a megfogalmazás eltérő, 
tehát az előbb elemzett követelmények az új rendszer
ben is alkalmazandók. Az egyik legnagyobb változás az 
uniós jogforrások típusában áll be, mivel a Szerződéses 
Alkotmány törvényeket, illetve kerettörvényeket említ, 
amelyek elsőbbséget élveznek a tagállami jogszabály
okkal szemben.17 Az elmúlt évek, évtizedek tapasztala
tai miatt az Európai Unió fokozott figyelmet fordít az 
igazgatási együttműködésre és az adócsalás, adókiját
szás elleni küzdelemre. Az Alkotmány új rendelkezése, 
hogy ezekben a kérdésekben -  a hatékony és gyors fel
lépés érdekében -  a minősített többséget is elegendőnek 
tartja (III-62. cikk (2)). A 111-63. cikk a társaságok adó
zására állapít meg hasonló szabályokat.

Másodlagos jogforrások a Római Szerződés 249. 
cikkelyében felsoroltak: rendelet (regulation), irányelv 
(directive), határozat (decision), ajánlás (recommenda- 
tion), vélemény (opinion) (ez utóbbi kettő azonban nem 
kötelező erejű). A szabályozni kívánt terület jellegétől 
függ, hogy melyik típust alkalmazzák. Ide tartoznak 
még a Bíróság ítéletei, határozatai, amelyek valamely 
vitás ügy eldöntését, vagy egyes esetekben jogértelme
zést jelentik, és irányadó erővel bírnak a későbbi hason
ló esetekre.18 Meglátásom szerint hazánk számára en
nek átvétele a legnagyobb kihívás, mert ez az egyik leg
kevésbé ismert, feldolgozott joganyag. 1962-ben az Eu
rópai Bizottság -  első lépésként -  szakértői csoportot 
hozott létre, amelynek feladata a tagállamok adórend
szerének áttekintése volt. A Neumark Bizottság -  az 
ekkor a még csak Franciaországban, 1954-től létező -  
hozzáadottérték-adó (Valiié Added Tax -  VAT) rend
szert támogatta19, amely a belső piac fejlődését meg



könnyítette, hiszen az árak csökkentése a kereskede
lemben résztvevő termék- és szolgáltatásmennyiség nö
vekedését eredményezte. Mivel látták, hogy a megnö
vekvő forgalom és az új rendszerre történő átállás jelen
tős változásokat fog hozni a tagállamok adószerkezeté
ben, a Tanács /967-ben elfogadta a forgalmi adókról 
szóló első 61/221 EGK irányelvei, amely tartalmazta a 
hozzáadottérték-adó rendszerre való átállást, de mivel 
még egységes belső piac nem volt ezért az adókulcs 
meghatározására sem volt szükség. A második 61/228 
EGK irányelv részletesen szabályozta az áttérés struk
túráját és az új rendszer alkalmazásának módját. Ezzel 
biztosította a Közösség, hogy mindegyik szerződő part
ner a neki legmegfelelőbb módon térhet át.

Az új rendszernek 1970. január l-jén kellett volna 
hatályba lépnie, de a tagállami változtatások azonban 
lassabban történtek, ezért a harmadik 69/463 EGK. ne
gyedik 11/401 EGK. ötödik 12/250 EGK irányelv a ha
táridőt meghosszabbította. 1977. május 17-én hozták 
meg a halódik 11/388 EGK irányelvei, amely még ma 
is alapvetően meghatározza az Európai Unió hozzáa
dottérték-adó rendszerét, mivel részletesen szabályozza 
a főbb lényeges kérdéseket20:

-  területi, tárgyi, személyi hatály,
-  adóköteles tevékenységek és az adófizetési kötele

zettség helye, ideje,
-  az adó alapja és mértéke,
-  adómentesség és adólevonási jog,
-  az adó megfizetésére kötelezett személyek és köte

lezettségeik.
-  különös szabályozások (mezőgazdasági termelők

re, idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó ren
delkezések).

A jogalkotók azt a célt tartották szem előtt, hogy 
egyetlen jogforrásban kapjon helyet az áfa-előírások 
túlnyomó része, és csak a kifejezetten önálló rendelke
zések (mint például a külföldi adóalanyoknak adható 
adóvisszatérítés szabályozása) jelenjenek meg külön 
irányelvben21. A nyolcadik irányelv (19/1012 EGK) le
hetővé tette, hogy a nem belföldi illetőséggel rendelke
ző adóalany részére valamennyi tagállam visszatérítse 
azt a hozzáadottérték-adót, amely a tagországi (belföl
di) adóalanyokat terheli. A tizedik irányelv 84/386 EGK 
az ingó tárgyi eszközök bérbeadásáról rendelkezett. A 
tizenharmadik irányelv 86/560 EGK 1988január l-jén 
lépett hatályba, mely kiterjesztette a hozzáadottérték- 
adó visszatérítését a Közösség területén illetőséggel 
nem rendelkező alanyokra is. Az uniós adórendszer 
legjelentősebb módosítása az 1991. december 16-án el
fogadott 91/680 EGK irányelvvel történt, amely 1993. 
január 7-jei hatállyal eltörölte az Unión belüli adóhatá
rokat, és bevezette az átmeneti rendszert. Az 1968-as 
vámunió igazán csak ezzel a rendelkezéssel teljesedett 
be, mivel az export és import fogalma ettől kezdve a 
Közösségen belül többé már semmiben sem különbözik 
a tagállamok közötti egyszerű belkereskedelemtől.

A mindennapi élet azonban rámutatott egy hibára: a 
hatodik irányelv túl bonyolultra sikerült, így a Tanács 
ennek orvoslása érdekében 1992-ben (92/1/1 EGK) és

/995-ben (95/1) EK kettő egyszerűsítési irányelvet ho
zott. A használt cikkekre, műalkotásokra, gyűjteményi 
tárgyakra és régiségekre vonatkozó kiegészítés 1994- 
ben történt (94/5 EK). Az 1999. június /7-én elfogadott 
irányelv (1999/59 EK) pedig a távközlési szolgáltatáso
kat érintő rendelkezéseket tartalmazza. Az elektronikus 
számlára és adattárolásra vonatkozó rendelkezéseket a 
2001/115/EK irányelv rögzíti. 2002-ben a 2002/38/EK 
irányelvben a rádiós és televíziós műsorok adása, és az 
elektronikusan teljesített értékesítés került szabályozás
ra. A 2004/19/EK irányelv az adózásról szóló -  koráb
bi -  2002/94/EK irányelv Ciprus, Csehország, Észtor
szág, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyaror
szág, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozása miat
ti változtatásokat foglalja magában. A Tanács 
2006/18/EK irányelve úgy egészíti ki a hatodik irányelv 
rendelkezéseit, hogy a földgáz-, a villamosenergia- és a 
távhőszolgáltatás terén, azzal a feltétellel lehet kedvez
ményes kulcsot alkalmazni, ha ez nem jár a verseny tor
zulásának veszélyével.

Az átmenetinek nevezett áfa-rendszer 1993. január 
I -jétől a 91/6)80 EGK irányelv alapján működik és meg
alkotása idején csak 1996 végéig kívánták érvényben 
tartani. Azonban az erre vonatkozó jogforrás szövege 
már eredetileg is úgy fogalmazott, hogy az ideiglenes 
berendezkedést automatikusan meghosszabbítottnak 
kell tekinteni addig, amíg a Tanács meg nem alkotja a 
végleges szabályok alkalmazásához szükséges további 
irányelveket. Hosszú távon továbbra is az eredet szerin
ti adózáson alapuló közösségi áfa-rendszer felállítása a 
cél, mivel ez felelne meg leginkább az Egységes Belső 
Piac elvárásainak. Az utóbbi években azonban hivata
los állásponttá vált, hogy az elkövetkezendő öt-hat év
ben csak a mai szabályok kisebb átalakítására, egysze
rűsítésére, modernizálására lehet számítani22. Ebből az 
következik, hogy a tagállamok ragaszkodnak kialakult 
áfa-rendszerükhöz, és annak teljes megváltoztatásnak 
időpontját minél későbbre szeretnék halasztani.

Mint az a fentiekből kitűnik, áfa-, és adóharmonizá
ció tekintetében is az irányelv a legalkalmasabb, egy
felől mert a cél eléréshez vezető utat a tagállam maga 
határozza meg, másfelől mert a tagországok is legin
kább ezt a formát támogatják. Feltehetően ennek hátte
rében leginkább nemzetgazdasági érdekek állnak, ami 
adójogi vonatkozásban az Európai Unióban alkalma
zott szubszidiaritás elve (Római Szerződés 5. cikkelye) 
és a diszkrecionális hatáskörök ütközését hozza magá
val. A problémát ugyanis az jelenti, hogy a szub
szidiaritás elve alapján azokban a kérdésekben, ame
lyek nem tartoznak a kizárólagos hatáskörbe, az Unió 
csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett 
intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani.23 Ugyanakkor a diszkrecionális hatás
körbe tartozik a négy alapszabadság és az Egységes 
Belső Piac megvalósítása, továbbá azok a területek -  
például versenyjog - ,  amelyek összefüggnek e céllal, 
úgy szintén az EU kizárólagos jogalkotási hatáskörébe 
tartoznak. A versenysemlegesség érdekében ugyanak
kor egyértelműen indokolt, hogy az uniós intézmény-



történeti szemle

rendszer hatékonyabban lépjen fel az eltérésekkel 
szemben.

A Római szerződés 269. cikke úgy rendelkezik, hogy 
az egyéb bevételek sérelme nélkül, a költségvetést tel
jes egészében saját forrásokból kell finanszírozni. Az 
Európai Unió négyféle saját bevétellel rendelkezik: a 
tagországi vámbevételekkel, a mezőgazdasági lefölözé
sekkel, GNP- (nemzeti össztermék) és VAT (hoz- 
záadottérték) alapú befizetésekkel. Az áfa-alap kiszá
mítása luírom részre osztható:

-  nettó áfa-alap: a korrigált pénzforgalmilag kimuta
tott (összesen befolyt, bruttó) áfa-bevételek;

-  köztes áfa-alap: az előbbi összeg elosztva a statisz
tikai adatok alapján kiszámított súlyozott átlagos 
áfa-kulccsal;

-  harmonizált áfa-alap: az előbbi összeg korrigálva, 
amelynek eredményeként, megkapjuk azt az össze
get. amelyet az uniós jogszabályi környezetben a 
magyar áfa-rendszer szerint kapnánk.

Ezt a rendszert az EU 70/24} számú ES:AK, EGK, 
EURATOM Tanácsi Határozata vezette be. Alkalmazá
sára azonban csak 1975. január 1-vel került sor. Az el
járási. számítási és végrehajtási szabályokat a hatodik 
irányelvre figyelemmel az 1553/89 EGK rendelet sza
bályozza. A befizetett összeg a harmonizált áfa-alap és 
az egységes ráta szorzata24. Fontos szabály, hogy a tag
állam áfa-alapja, amelyből kiszámítjuk a befizetés vo
lumenét. legfeljebb GNP 50%-a lehet, a meghaladó 
részt nem terheli e kötelezettség. E korlátra azért volt 
szükség, mert a tapasztalatok és elemzések szerint ez a 
forrás a szegényebb tagállamok számára fejlődésükre 
gátló hatással bíró. regresszív adó volt.25 Az Unió költ
ségvetésében a tradicionális források 1988 óta mindig 
30% alatt voltak, és fokozatosan csökkent jelentőségük 
a bevételek között -  az elmúlt években 12% körül mo
zog értékük. A VAT-alapú befizetések 1970-ben majd
nem 70%-ot, az 1980-as évek végén még 60%-ot fog
laltak el az összes forrásokhoz képest. A GNP-alapú 
1988-89-ben csak 10-11%-át tették ki a költségvetés
nek. Annak ellenére, hogy az elmúlt években a GNP-s 
korlátot bevezették, és a maximum rátakulcsot 1,4%- 
ról 1%-ra csökkentették, az arány 2004-ben is már 
14.4%-ra emelkedett. Az elmúlt 17 év során a VAT- 
alapú forrás az %-ére csökkent, a GNP alapú pedig 
meghétszereződött. Az arányok azonban nem mutatják, 
hogy ez valójában mekkora összeget jelent.26 2005-ben 
az EU költségvetésének bevétele 106,3 milliárd volt27, 
ez forintban körülbelül 26 575 milliárd Ft, ami hozzá
vetőlegesen körülbelül ötszöröse a hazainak.

A MAGYAR SZABÁLYOZÁS KIALAKULÁSA
Magyarországon az általános forgalmi adót Az őrlés

ről és forgalmi adóról szóló 1921. évi XXXIX. törvény
cikk vezette be. Legfontosabb módosításai az 1925. évi 
XXIII. te. és az 1927. évi V. te. rendelkezései, amelyek 
meglepően korszerűek, világosak és még több mint 
nyolc évtizeddel később is teljes mértékben érthetőek. 
Rendszerét, szemléletét tekintve akár ma is megállná a

helyét. A jogszabály külön rendelkezett az őrlési és cu
korrépa-forgalmi adóról, az állatforgalmi adóról, és az 
általános forgalmi adóról. Szabályozási köréből íme né
hány példa:

-a n ya g i jogszabályok: 29. § A z általános forgalmi 
adó alanyai. 30. § Általános forgalmi adó tárgya. 
31. § Az általános forgalmi adó alapja és részlete
zése. 34. § Fizetési kötelezettség. 35. § Az általá
nos forgalmi adó kulcsa, (érdekesség: ez akkoriban 
az adóalap 1,5%-a volt) 37. § Mentességek. 38. § 
Behozatal. 39. § Kivitel. 40. $ Átvitel.

-  eljárási szabályok: 41. § Az adókötelesek összeírá
sa. 42. § Külföldiek nyilvántartása. 43. § Az általá
nos forgalmi adó lerovása bélyeggel és egyéb mód
ja. 45. § Az általános forgalmi adó befizetése. 46. 
§ Az adókivetési időszak módosítása 47. § Az adó 
biztosítása. Előzetes adófizetés. 48. § Adóbevallás. 
49. § Fizetések visszatérítése. 50. § A bevallások 
felülvizsgálása. 51. § Adókivetés becslés útján és 
költségei. 53. $ Az adókivetés kivételes módja. 54. 
§ Adóvisszatérítés. 55. $ Az adó helyesbítése. 56. 
§ Jogorvoslatok. 57. § Közigazgatási bírósági pa
nasz. 58. § Fellebbezés a pénzügyminisztérium
hoz. 59. § Az általános forgalmi adó behajtása. 60. 
$ Könyvvezetés. 61. # Adatszolgáltatás. 62. § El
lenőrzés és helyszíni vizsgálat. 63. § Adópótlék és 
felemelt adó.

-  büntető rendelkezések: 64. § Adócsalás. 65. # Sza
bálytalanságok büntetése, óó. § Rendbírság.

Záró rendelkezések: 67. § Titoktartási kötelezettség. 
68. § Életbeléptetés. Végrehajtás.

A törvénycikk a mai áfa-törvény szerkezetétől jelen
tősen eltér, mivel az anyagi rendelkezéseken felül eljá
rási és büntető szabályokat is tartalmaz. Az 1920. évi 
XVI. törvénycikk a fény űzési forgalmi adót vezette be, 
amelyet fényűzési tárgyak belföldön, ellenszolgáltatás 
mellett teljesített átruházása után kellett fizetni, mérté
ke 10%, 13%, és 25 %28 volt. Az 1929. évi XXVIII. tör
vénycikk az állatforgalmi adót húsforgalmi adóra vál
toztatta, amelyet a vágáskor kellett fizetni.

A második világháborút követően a forgalmi adó 
mellett még számos a fogyasztást terhelő adó működött 
egészen a hatvanas évekig. Az ötvenes évek közepétől a 
magyar adóztatás két egymástól független csatornán 
működött. A magánszemélyek forgalmi adóztatása poli
tikai és nem gazdasági célok által meghatározott módon 
alakult. Egyes időszakokban három-öt különadót is 
megkülönböztettek attól függően, hogy a magánszemé
lyek fogyasztóknak vagy vállalatoknak értékesítettek. A 
szövetkezeti-vállalati forgalmi adózást már a gazdaság- 
politika irányította, és gyakran változott ez is.29 Az 
1968-as gazdasági mechanizmus az egyik kiemelkedő 
reformtörekvés e korból. Bár bizonyos mértékben lendí
tett a gazdaságon, de a jogi szabályozást illetően a hiá
nyosságokat nem pótolta. Továbbra is csak -  leginkább 
-  pénzügyminiszteri utasítások tartalmaztak rendelkezé
seket e területre. Ekkor a forgalmi adó a jövedéki adót is 
magába foglalta, így az élvezeti cikkeknek magas volt a 
forgalmi adóban betöltött aránya. Ez a kor életszínvo-



Jog
nal-politikai okokból kedvezett a 0%-os kulcsnak, ide 
sorolták az alapvető élelmiszereket és szolgáltatásokat, 
továbbá -  a korra oly jellemző -  az illegális kereskede
lem visszaszorítása érdekében egyes termékeket.30

Az általános forgalmi adó-rendszert Magyarorszá
gon az 1987. évi V. törvény 1988-tól ismét bevezette, 
amely a korábbi rendeleteket és utasításokat hatályon 
kívül helyezte, továbbá átvette az uniós összfázisú hoz- 
záadottérték szerinti adóztatás elvét, így az nagyfokú 
harmonizációt mutató szabálynak tekinthető. Ennek ha
tására következtek be azok a változások, amelyek a 
nemzetközi trendeknek is megfeleltek:

-  hozzáadottérték-adó részarányának növekedése az 
összes adóbevételben.

-  az adózás egyszerűbbé és áttekinthetőbbé tételére 
való igény, aminek érdekében azonban sokszor 
adókedvezmények szűnnek meg.

Azonban ez a jogszabály is számos hibát tanai má
zott, amiből következett, hogy az akkori mértékrend
szer fenntartása esetén az állami költségvetés nominál
értékben elkerülhetetlenül növekvő kiadásaihoz az álta
lános forgalmi adó -  a reálisan előirányozható egyéb 
bevételek befolyása esetén -  sem képes egy szilárd és 
kielégítően emelkedő bevételi forrásul szolgálni. Ez 
leginkább a 0%-os adókulcs széleskörű alkalmazásával 
magyarázható. A vásárolt fogyasztásból a 0%-kulcsos 
termékek és szolgáltatások részesedése 1992-re már 
44%-ra nőtt, míg a 25%-os kulcs alá tartozóké 46%-ra 
mérséklődött. A vásárolt fogyasztásra jutó átlagos for
galmi adó az 1988. évi 11%-ról 1992-re 8,5%-ra csök-

gekhez való társulásból fakadó követelményekre” 34 
alapjaiban az EU normákhoz igazodik és a közösségi 
irányelvekre épül, amelyet az áfa-törvény preambu- 
luma is deklarál. Tehát a harmonizáció során nem alap
vető változásokra, hanem finomításokra volt szükség. 
A magyar áfa-jog időközben végrehajtott további mó
dosításai is a közösségi alapelvek figyelembevételével 
készültek. A harmonizáció során elsősorban a folyama
tosan korszerűsített hatodik áfa-irányelvet kellett szem 
előtt tartani, amely révén a tagállamok forgalmi adó 
rendszere azonos elvek alapján működik. Ez röviden 
annyit jelent, hogy minden árut és szolgáltatást csak 
egyszer adóztatnak.

A fogyasztást terhelő adók szabályozásának közép
pontjában az államháztartás bevételi érdekei állnak. A 
jogalkotás ezt a célt ülteti át, fogalmazza meg jogszabá
lyi formában. A központi költségvetésben ezek az adó
fajták -  alkalmazásuk során -  különböző jelentőséggel 
foglaltak helyet, amelyet következő diagrammok szem
léltetnek.3'1 Az ábrák közül hiányzik egy, a szocializ
mus idejéből, különösen az 1968-as gazdasági mecha
nizmust követő évekbeli, aminek az az indoka, hogy az 
akkori elemzések a költségvetés bevételeit a különböző 
ágazatok -  ipar, mezőgazdaság, közlekedés, bel- és kül
kereskedelem, bányászat, vízgazdálkodás stb. -  szerint 
vizsgálták, és nem pedig azt, hogy milyen formában ke
rültek az államháztartásba. így a többi ábrával azok 
összevetése nem lehetséges.

A diagrammok vizsgálatakor nem a bevételek össze
ge az érdekes (bár a pénzromlásról valami fogalmat ka-

A költségvetés bevételei 1933-ban

Statisztikai évkönyv 1933. 
Atheneum;
az értékek ezer koronában 
Összesen: 1 118,094 ezer korona

A költségvetés bevételei 1993-ban

Statisztikai évkönyv 1993. 
Regiszter kiadó; az értékek millió 
forintban
Összesen: 2 449 000 millió forint

A költségvetés bevételei 2003-ban

Statisztikai évkönyv 2003. 
Regiszter kiadó; az értékek millió 
forintban
Összesen: 5 481 510 millió forint

kent. A kivételes adó-visszatérítések igen kiterjedt 
rendszere -  amellett, hogy az adóellenőrzésben igen 
nagy energiákat köt le, és nem képes a szociális szem
pontok figyelembevételére -  bürokratikusnak bizonyult 
és visszaélésekre adott módot.31

Az itt említett költségvetés-politikai okok arra kész
tették a jogalkotást, hogy egy új szemléletű, rendszerű 
törvényt állapítson meg. Ez a jogszabály Az általános 

forgalmi adóról szóló -  a többször módosított32 -  1992. 
évi LXXIV. törvény.33 „Tekintettel az Európai Közössé-
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púnk), hanem az egyes befizetések, bevételek aránya. 
Ezek jól szemléltetik, hogy miképp alakult a magyar 
központi költségvetés struktúrája a különböző korszak
okban. A grafikonokból arra is lehet következtetni, 
hogy a költségvetés a jogalkotás során a köztehervise
lés kialakításakor milyen prioritásokat tartott szem 
előtt. Érdemes megfigyelni, hogy a lakossági befizeté
sek mindvégig 20-28%-köriil mozognak, míg a gazdál
kodó szervezetek befizetései csökkennek, ma kevesebb 
mint fele a II. világháború előtti értéknek. Az 1970-es



évek környékén a közvetett adókból származó költség- 
vetési bevétel arány 8-10% körül mozgott.36 A fo
gyasztást terhelő adók aránya most a legmagasabb, 
18%-kal meghaladja az 1933-as akkor még kumulatív 
(halmozódó) rendszer szerinti számot, ami a forgalom 
megnövekedésével és a magas -  akkor még 25%-os ál
talános -  adókulccsal magyarázható. A rendszerválto
zást követően a privatizációval az államháztartás extra 
bevételekhez jutott, így az ebből befolyt pénz volt a 
legmeghatározóbb. Az alacsony arányhoz hozzájárult, 
hogy az akkor még fiatal piacgazdaságunk sem volt 
olyan élénk, mint napjainkban.

A rendszerváltozás után a magyar Országgyűlés 
egyetértett abban, hogy az ország célja az Európai Uni
óhoz történő csatlakozás. Az Európai Tanács társulási 
megállapodás előkészítését kezdeményező dublini 
(1990. április) értekezletét követően, 1991. december 
/(5-án Brüsszelben aláírták a Magyar Köztársaság és az 
Európai Közösségek közötti társulás létesítéséről szóló 
Európai Megállapodást, amelyet az Európai Közössé
gek Tanácsa és az akkori 12 tagállam parlamentjei után 
az Országgyűlés 1992. november 17-ei határozatával 
(80/1992. (XI.25.) OGY határozat) megerősített. Ezt a 
megállapodást az 1994. évi 1. törvény hirdette ki. Az 
Európai Megállapodás V. címének 111. fejezete tartal
maz rendelkezéseket a jogharmonizációra vonatkozó
an. A 67. cikkely alapján Magyarországot egyoldalú 
jogközelítési kötelezettség terheli -  a jogrendszer min
den területén, tehát az adójogban is -  a közösségi vív
mányok, az acquis communautaire elfogadása felé.

A közép- és kelet-európai társult államok felkészíté
se az EU intézményi reformja jegyében 1995. júniusá
ban a cannes-i ülésen jóváhagyták az Európai Bizottság 
Feliér Könyvét. E dokumentum zsinórmértékül szolgált 
a csatlakozási folyamat során. Rendelkezései és útmu
tatásai segítséget adnak a jogharmonizációs lépések lo
gikus sorrendjének megválasztásához, valamint az 
ugyancsak elengedhetetlen intézményi, szervezeti re
formok megtételéhez. Általános részében politikai szin
ten fogalmazza meg az Egységes Piac megteremtése és 
működése érdekében folyó összehangolási célokat. A 
második, melléklet formájában tartalmazza a 23 szabá
lyozási területre -  így az adózásra is - ,  „szektorra” 
bontva részletesen kifejtett közösségi jogalkotáshoz 
kapcsolódó ajánlásokat. Az ajánlások megjelölik, hogy 
melyek a legfontosabb uniós jogszabályok, amelyek 
kulcsfontosságúak a csatlakozási folyamatban, mint a 
legsürgetőbb elérendő célokként.

Az 1995. decemberi madridi csúcs volt a következő 
lépcső, amelyen az Európai Tanács felkérte a Bizottsá
got, hogy dolgozza ki a csatlakozni kívánó országokra 
vonatkozó véleményét, az avis-1. Itt már konkrét észre
vételek, értékelések jelentkeztek az adórendszerünkkel 
kapcsolatban is. Az Európai Bizottság hozzáadot- 
tértékadó-rendszerünket összhangban találta az uniós 
szabályozás főbb alapelveivel, azzal a megjegyzéssel, 
hogy az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának biz
tosítása. illetve a kedvezményes csökkentett kulcsok 
egyes esetekben nem EU-konformak. A közvetlen adó

zás terén viszont különösebb nehézséget nem látott az 
acquis átvételével kapcsolatban, leginkább adminisztra
tív és együttműködési szabályok alkalmazását tekintet
te szükségesnek. 1997. decemberében a luxemburgi 
ülésen a bizottsági vélemény alapján a Tanács úgy dön
tött, hogy megkezdi 1998-ban a tárgyalásokat Magyar- 
országgal az Európa Konferencia keretében. Az Euró
pai Bizottság által 1998 novemberében kiadott Éves Je
lentés összegzése szerint: „A tavalyi év során Magyar- 
ország tovább fejlődött az adózás terén.”

Az Európai Bizottság Napirend 2000-ig (Agenda 
2000) című közleményének (COM (97) 2000 final) az 
Erősebb és Szélesebb Unióért című fejezete megerősí
tette a korábbi alapelveket:

-  az új tagállamoknak el kell fogadniuk a tagsággal 
járó jogokat és kötelezettségeket,

-  a csatlakozás után azonnal alkalmazzák és hajtsák 
végre az acquis-ban meghatározott intézkedéseket,

-  a csatlakozásig rendszeresen át kell tekinteni a je
lentkező országok acquis-hoz való harmonizáltságát.

Az Agenda 2000 ezeken felül még tartalmazza a jö
vőben elérendő távlati elképzeléseket a felkészülési 
stratégiáról és a csatlakozási partnerségről, továbbá 
meghatározza a rövid és középtávú feladatokat is. Eh
hez kapcsolódik hozzá a Road Map, amely az Egységes 
Piac érdekében megalkotandó intézkedéseket, jogsza
bály tervezeteket sorolja fel.

Hazánknak a csatlakozási folyamat során -  az egyes 
kormányközi konferenciákon -  tanúsítandó magatartá
sáról a Magyarország és az Európai Unió közötti csat
lakozási tárgyalások alapvető kérdéseiről, a tárgyaló 
delegáció kijelöléséről, az Európai Unió közösségi vív
mányai (acquis communautaire) átvételének Nemzeti 
Programjáról,37 valamint a csatlakozásra való felkészü
lés gazdaságstratégiai hátteréről szóló 2084/1998 
(IV.8) Kormány határozat rendelkezett, amelyet az ezt 
követő változásokra tekintettel többször módosítot
tak38, illetve egyéb határozatokat hoztak. Ezekben ke
rült kijelölésre, hogy az egyes tárgyalási területekért 
mely miniszterek a felelősek, miképp kell képviselniük 
hazánk érdekeit, milyen átmeneti derogációt kérjenek, 
és mikor, milyen feltételekkel zárhatnak le egy adott fe
jezetet.

Az Európai Unióval folytatott adózási kérdéseket 
érintő, több mint két évig tartó csatlakozási tárgyaláso
kat Magyarország 2001. június 12-én zárta le39, bár az 
adókedvezmények kérdésére csak 2002. októberében 
sikerült pontot tenni, de ez a téma annak ellenére, hogy 
az adózást érinti leginkább, a verseny fejezetben kapott 
helyet. Már a tárgyalások során kiderült, hogy a magyar 
adórendszer és adóigazgatás struktúráját tekintve alkal
mas, megfelelő az uniós követelmények teljesítésére, és 
átmeneti mentességi igényt csak egyes speciális részlet- 
kérdésekben kellett kémünk.40 Ezt az Európai Bizott
ság által, az Unió számára 2003-ban készített, a tárgya
lásokat elemző jelentése is megerősíti, mivel a magyar- 
országi adózási rendszert egy pontban sem marasztalja 
el, pusztán a derogációs kérelmeket sorolja fel Ezek kö
zül a legfontosabbak:41
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-  2007. december 31 -ig a háztartási tüzelő anyagok és 
távhőszolgáltatás a kedvezményes kulcs alá sorolható;

-  2007. december 3 1-ig a az éttermi, munkahelyi, di
ák- és gyermekétkeztetés a kedvezményes kulcs alá so
rolható;

-  2007. december 31-ig az arányosítás szabályait 
nem kell alkalmazni az államháztartáson keresztül fo
lyósított SAPARD. PHARE és ISPA forrásból szárma
zó támogatások tekintetében (tehát az így felszámított 
adóra is vonatkozik az adólevonási jog).

A hosszúra nyúlt, több évig tartó megállapodás- és 
tárgyalássorozatot végül a népszavazás zárta le, amely
nek eredményeként Magyarország 2004. május 1 -ével 
kilenc további országgal együtt az Európai Unió tagja 
lett. Az azt követő fejlődés pedig már szerves, elvá
laszthatatlan része az EU-s történetnek.

Jegyzetek------------------------------------------------
I in Földes Gábor: Adójog: Osiris 2004. 243.p. Össífázisú adó ese

tén. valamennyi termelési értékesítési állomásnál meg kell fizetni 
a teljes adót. Az adóhalmozódás elkerülése érdekében továbbér
tékesítés esetén a korábban felszámított és megfizetett adót a be
fizetendő adóból le lehet vonni, amit végül a végső fogyasztó 
visel3. (Egyfázisnál a termelési, értékesítési folyamatot csak egy
szer. az adózási ponton adóztatják, többfázisnál pedig egyes sza
kaszok mentesülnek.)

'  in br. Szterényi József szerk. Közgazdasági Enciklopédia; 
Athencum. 1930. I4.p.. Közvetett az adó. ha azt az adóztató hata
lom azoktól szedi be. akik szándéka szerint csupán az adók előle- 
gezői, míg viselői az adóálhárítás révén mások lesznek. Egysze
rűbben az adóteher viselője és az adóteher megfizetője nem 
ugyanaz a személy.

4 in Halustyik Anna -  szerk. Pénzügyjog I-II.: Aula. 2003. I32.p. 
Általános, mert lényegében minden kereskedelmi ügyletre kiter
jed. kivéve, ha a jogszabály eltérően rendelkezik

5 in Dr. Schack Béla -  szerk. Révai kereskedelmi, pénzügyi és ipa
ri lexikona; Révai Irodalmi Intézet. 1929. 27.p.. Forgalmi adó: az 
adótörvényekben meghatározott áruk és szolgáltatások tulajdon
jogának átruházása, vagy mások számára való munkateljesítés 
után a törvényben meghatározott mértékben és személyek fizetik, 
azzal a célzattal, hogy ez adó terhe végül a fogyasztóra háruljon

6 in Wilcsek Jenő-Vértcsy László -  szerk. Vállalat-gazdasági Le
xikon; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1966. I7.p. Adó alatt 
olyan közszolgáltatási értünk, amelyet a jogszabályban meghatá
rozott természetes személyek, jogi személyek és jogi személyi
séggel nem rendelkező szervezetek kötelesek az állami feladatok 
megoldásának fedezetére teljesíteni.

7 in Dr. Rácz Ildikó: Nemzetközi adózás: Perleki Rt. 2002. I47.p.
8 A két világháború közötti magyar pénzügytan forgalmi adókon 

belül megkülönböztette az általános forgalmi adót és vagyonfor- 
galmi adót. Az általános forgalmi adó az áru általános, összes fo
gyasztását, gazdasági és jogi értelemben vett szállítását terheli. A 
vagyonforgalmi adó csak egyes kiragadott vagyontárgyak és va
gyoni jogok -  leginkább okiratba foglalt -  forgalmához kapcso
lódik, tartalma a tudomány fejlődésével fokozatosan kiüresedett 
(illetékek, gazdagodási elv, kereseti adó elv, vagyonadóelv, jöve
delmi adó elv stb.), ma már nem használatos kifejezés. Ilyennek 
minősült a biztosítási adó: a kölcsönszerződések adója; az alapí
tási és társasági adó; a nyugta, számla, csekk, váltó után fizeten
dő adó. az értékpapír-forgalmi adó stb.

9 A források kis száma miatt vitás lehet annak eldöntése, hogy ez 
mennyiben tekinthető forgalmi adónak vagy jövedéki adónak. 
http://www.taxhistory.org

10 in Adams, Charles: Fór Good and Évii: The Impact of Taxes on 
the Course of Civilization. Lanham. MD: Madison Books. 1993. 
UIC Call Number: HJ 2250 A323.

II in br. Szterényi József -  szerk. Közgazdasági Enciklopédia;

Az általános forgalmi adó a maga több, mint négy
ezer éves történetében számos változáson ment keresz
tül. Ennek ellenére lényeges vonásait -  azaz, hogy köz
teher és a kereskedelmi forgalmat meghatározó termék- 
értékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz, exporthoz és 
importhoz kapcsolódik -  mindvégig megőrizte, így 
mindössze csak elnevezése, tárgyköre, illetve működé
si mechanizmusa módosult az adott kor igényeinek 
megfelelően. Az első világháború végetértét követően 
ismételten előtérbe került, és hozzáadott-érték rendsze
rében az 1960-as évek óta folyamatosan -  még napja
inkban is -  páratlan, soha nem látott reneszánszát éli. 
Meghódította szinte valamennyi ország pénzügyi és 
költségvetési rendszerét, továbbá az Európai Unióban 
is különösen jelentős helyet foglal el a büdzsé és a négy 
szabadság megvalósulása tekintetében.

Athencum. 1930. 290-295.p.
13 lásd 9. jegyzet
|! in br. Szterényi József -  szerk. Közgazdasági Enciklopédia: 

Atheneum, 1930. 290-295.p.
14 Az OECD (Organisation fór Economic Co-operation and 

Dcvelopmenl: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve
zet) a fejlett piacgazdaságú országok 1960-ban alapított legjelen
tősebb szervezett nemzetközi fóruma, amelynek célja a fenntart
ható gazdasági növekedés, a magasabb szintű általános foglal
koztatottság és életszínvonal megteremtése, továbbá a tag- és 
nem tagállamok, illetve nemzetközi szervezetek (pl. EU) közötti 
gazdasági kapcsolatok élénkítése. Jelenleg 30 tagja van. Magyar- 
ország 1996-ban csatlakozott, www.occd.org.

15 in Dr. Rácz Ildikó: Nemzetközi adózás: Perfekt Rt. 2002: I43.p. 
A nemzeti elbánás elve garantálja, hogy a más tagállamban illető
séggel rendelkező személy azonos elbírálásban részesüljön, mint 
a tagállam polgár; az egyenlő elbánás elve pedig kimondja, hogy 
az Unió egyik tagállamában illetőséggel bíró személyre hasonló 
rendelkezések vonatkozzanak, mint bármely másik tagállamban. 
E két elv hangsúlyozása különösen fontos, mivel így az Unióban 
nem egy közös adóterület létrehozása a szándék (ahol egységes 
az adóalap, az adó mértéke, az adómentességi szabályok stb.), ha
nem egy olyan rendszer és terület kialakítása, ahol az adózás fel
tételi és szabályai semlegesek.

16 in Dr. Őry Tamás: Adóharmonizáció az Európai Unióban; Ma
gyar Köztársaság Külügyminisztériuma, 2004. 8. p.

17 A Bíróság a 170/78 sz. Commission vs. United Kingdom esetben 
a sör és könnyű borok között állapított meg versenyhelyzetet. En
nek következtében az Egyesült Királyságban alkalmazott bort ter
helő „luxusadó" protekcionista intézkedésnek minősült.

18 Szerződéses Alkotmány V. cím I. fejezet 32. cikk (I) Az Alkot
mányban ráruházott hatáskörök gyakorlása során az Unió. a III. 
rész rendelkezéseinek megfelelően, a következő jogi aktusokat 
alkalmazza: európai törvények, európai kerettörvények, európai 
rendeletek, európai határozatok, ajánlások és vélemények. Az eu
rópai törvény általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, (megfelel a 
mostani rendeletnek) Az európai kerettörvény az elérendő célo
kat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma 
és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja, 
(megfelel a mostani irányelvnek) Itt emelem ki. hogy fontos vál
tozás lesz a rendelet új meghatározása: Az európai rendelet olyan 
általános hatállyal bíró nem jogalkotási aktus, amely a jogalkotá
si aktusok és az Alkotmány egyes külön rendelkezéseinek végre
hajtására szolgál. Az európai rendelet egyaránt lehet olyan, amely 
teljes egészében kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül 
alkalmazandó, illetve olyan, amely az elérendő célokat illetően 
minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az esz
közök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. Az európai

http://www.taxhistory.org
http://www.occd.org


történeti szemle

határozat teljes egészében kötelező, nem jogalkotási aktus. 
Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a címzettjei, a határozat 
kizárólag azokra nézve kötelező, akiket címzettként megjelöl. Az 
intézmények által elfogadott ajánlások és vélemények nem bírnak 
kötelező erővel.

19 A hozzáadottérték-adóra vonatkozó joganyag mennyisége meg
haladja az 500-at.

-u A töhbi tagállam ekkor még kumulatív rendszerű forgalmi adót 
használt.

21 Mivel ezek a szabályok beépüllek a magyar áfa-törvénybe, ezért 
részletes bemutatásuk a megfelelő fejezetekben történik

22 in Tárnoki Péter: Az európai egységes piac általános forgalmi adó 
szabályai: Európa Füzetek 2., A Miniszterelnöki Hivatal Kor
mányzati Stratégiai Elemző Központ és a Külügyminisztérium 
közös kiadványa, 2003.; 6.p.

23 in Tárnoki Péter: Az európai egységes piac általános forgalmi adó 
szabályai: Európa Füzetek 2.. A Miniszterelnöki Hivatal Kor
mányzati Stratégiai Elemző Központ és a Külügyminisztérium 
közös kiadványa. 2003.; 4.p.

24 A Római Szerződés 95. (2) kimondja, hogy a tagállamok törvé
nyi. rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vo
natkozó Uniós intézkedések nem vonatkozik az adózásra, a sze
ntélyek szabad mozgására, valamint a munkavállalók jogaira és 
érdekeire vonatkozó rendelkezésekre.
Ennek maximális mértéke \%. 2002-ben ez a ráta 0.75% volt. 
2005-ben 0.5%.

2,1 Részletesebben lásd: Vicze Klára-Halász György
lmrc-Homonnay Adám: Gondolatok az Európai Unió költségve
tésének áfaalapú befizetéséről: Pénzügyi Szemle 2002/11-12. 
1044-1049.p.

2 Jutta D. Haug: Report on the situation concerning the European 
Union’s own rcsourccs in 2005: Conunittee on Budgets. 2005. 
lO.p.

:n in Az Európai Unió általános költségvetése a 2005-es pénzügyi 
évre: Európai Bizottság, 2005.03.08. 1/1 l.p.

29 Sokáig az általános kulcs volt ennyi nálunk.
30 in Földes Gábor: Adójog: Osiris 2004. 244.p.
31 in Érsek Tibor: A forgalmi adó történetéből: Pénzügyi Szemle 

2002/1-4. 84-85.p.

32 in Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 
általános indoklása

33 Legutóbbi módosításai: a 2005. évi CXIX. törvény az adókról, já
rulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények 
módosításáról
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Generációk azzal a megállapítással szembesülve 
kezdték meg egyetemi jogi tanulmányaikat, 
hogy az európai kultúra három pilléren nyug

szik, a görög filozófiai gondolkodáson, a zsidó-keresz
tény kultúrán és a római jogon. 2004. május 1-jén Ma
gyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, több éves 
ún. jogharmonizációs folyamat után. Ez a jogharmoni
záció azt jelenti, hogy Magyarország végképp visszail
leszkedett az európai kultúrába, gazdaságilag, politika
ilag, társadalmilag, mentalitásban? Ez az alapkérdés, de 
csak összetett módon válaszolhatunk rá.

Az európai kultúra alapjairól szóló fenti állítás nem
csak Magyarországon hangozhatna el. de Ausztriában, 
Franciaországban, és egy sor európai országban. Angli
ában biztosan nem hangozhatna el, mivel a szigetor
szágban nem kerüli sor a római jog recepciójára (átvé
telére), így az angol jogi gondolkodás nem római jogi 
alapú, szemben az európai országok jogi gondolkodásá
val. Leegyszerűsítve, a római jogi gondolkodás a törvé
nyeket tekinti elsődlegesnek és absztrakcióra törekszik, 
az elvont norma elvileg minden élethelyzetre alkalmaz
ható. Az angol jogi gondolkodás nem tagadja a törvé
nyek elsődlegességét, csak az angol jog stílusának ki-
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alakulása időszakában, a kevés számú törvényre hivat
kozva teret nyert a precedensjogi gondolkodás, a jogal
kalmazó érvelésének alátámasztását elsődlegesen nem 
a törvények számára kedvező magyarázatban keresi, 
hanem az övéhez valamilyen szempontból hasonlító 
ügyben korábban hozott bírósági döntésre. A jog eltérő 
stílusa, az angol királyság sajátos berendezkedése, a 
földrajzi elkülönülés, az angol ”mi és a kontinens” 
szemléletmódja teszi, hogy Anglia nemcsak jogi, ha
nem politikai és kulturális értelemben is elkülönül Eu
rópa többi részéről.

Ezt a törésvonalat elfedte -  noha az a 11. századtól lé
tezik -  Nyugat-Európa keresztény kultúrája, amely a kö
zös vallás és a latin nyelv közvetítő szerepe révén elég
gé egységesnek tekinthető a X-XV. században. Ebbe az


