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Korábbi joggyakorlat: A láncban szereplő bármely fuvarozó/szállítmányozó 
számlázhatott adómentesen (az egyéb feltételek teljesülése esetén).

Európai Bíróság döntése (C-288/16. sz „L.C.” ügy): Nem alkalmazható 
az adómentesség a harmadik országba irányuló árufuvarozási ügyletek 
nyújtására, ha e szolgáltatásokat nem közvetlenül az áruk feladójának vagy 
címzettjének nyújtják. 

Áfa-törvény változás: 2019. január 1-jétől: az export ügyletek kapcsán a 
fuvarozás adómentességéhez szükséges, hogy a szolgáltatást közvetlenül 
azon személynek nyújtsák aki a termékexportot megvalósítja.

Áfa-törvény változás: 2019. augusztus 23-tól: az import ügyletekhez 
kapcsolódó fuvarozási szolgáltatások esetében is a mentesség 
alkalmazásának feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül az importáló 
részére nyújtsák.
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QUICK FIXES



5© 2019 Deloitte Hungary

A 2020. január 1-jétől életbe lépő törvénymódosítások alapvetően érintik a 
nemzetközi termékfuvarozásra vonatkozó általános forgalmi adó szabályokat 
is. 

Quick fixek:

• Láncértékesítés

• Adómentes Közösségi értékesítés

• Vevői készlet

• Szállítási dokumentumok
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Szállítási dokumentumok jelentősége

A Közösségi értékesítések adómentes kezelésének feltétele, hogy a 
termék igazoltan elszállításra kerüljön más tagállamba, ugyanakkor az 
igazolás módjáról az áfa-törvény eddig nem rendelkezett.

Ezidáig az adóhatóság szinte minden esetben a vevő által is aláírt és 
lepecsételt CMR szállítási dokumentum bemutatását várta el a 
mentesség igazolásához.

A „quick fixes” meghatározza a kiszállítás igazolására vonatkozó 
dokumentumok listáját. A vonatkozó jogszabályban felsorolt 
dokumentumok – megfelelő párosításban való – megléte olyan 
vélelmet állít fel amely már automatikusan igazolja a kiszállítás 
megtörténtét

De mik is ezek a dokumentumok pontosan?
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EU végrehajtási rendelet szerinti dokumentumok listája

A)

A jogszabály által meghatározott 

esetekben az A) pontból kettő vagy az 

A) és B) pontból egy-egy dokumentum 

szükséges

Feltételek:

• Egymásnak nem ellentmondó 

dokumentumok

• Eladótól és a vevőtől független két 

különböző fél által kiállított

„A” pont szerinti dokumentumok: 

• aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-
fuvarlevél, 

• a hajóraklevél,

• légi teherszállítási számla 

• az áru fuvarozója által kiállított 
számla

„B” pont szerinti dokumentumok: 

• termékek feladására vagy fuvarozására 
vonatkozó biztosítási kötvény; 

• vagy a termékek feladásának vagy 
fuvarozásának kifizetését igazoló banki 
dokumentumok;

• közjogi hatóság, például közjegyző által 
kiállított közokirat, amely igazolja a 
termékek rendeltetési tagállamba való 
megérkezését;

• a rendeltetési tagállamban a raktár 
üzemeltetője által kiállított átvételi 
elismervény, amely igazolja a 
termékeknek az adott tagállamban való 
tárolását

Kérdések:

• A dokumentumok hiányában nem 
alkalmazható az adómentesség?

• Független fél fogalma?
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