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Alábbi hírlevelünk célja, hogy értesítsük ügyfeleinket a magyar 
parlament honlapján ma megjelent, a lakóingatlanok értékesítését 
terhelő áfa mértékének csökkentését célzó jogszabálytervezetről. 

A törvényjavaslat szerint az új lakóingatlanok 
értékesítését terhelő áfa kulcsa 5%-ra csökken 
többlakásos lakóingatlanok esetén lakásonként 
150 négyzetméter hasznos alapterületig, egylakásos 
lakóingatlan esetén 300 négyzetméterig. 

Az 5%-os csökkentett áfakulcs bevezetésére az 
uniós áfairányelv (112/2006/EU-irányelv) 3. számú 
mellékletének (10) albekezdése szerint akkor van 
lehetőség, amennyiben a csökkentett áfakulcs 
alkalmazása szociálpolitikai célú. 

Az, hogy a jogszabálytervezetben szereplő hasznos 
alapterületre vonatkozó határértékeknek megfelelő 
lakóingatlanok mennyiben tekinthetők szociálpolitikai 
célúnak, azaz mennyiben van összhangban a 

tervezett szabály az áfairányelv fenti rendelkezésével, 
kérdéses. Az Európai Bíróság a közelmúltban 
értelmezte az áfairányelv szabályait a C-161/14-es 
számú, Európai Bizottság kontra Egyesült Királyság 
ügyben és a szociálpolitikai célú lakásépítések 
kapcsán egy megszorító értelmezést alkalmazott. 
Az ingatlanfejlesztő szektor szereplői számára több 
megválaszolandó kérdést is felvet az az eshetőség, 
ha az Európai Bizottság vagy az Európai Bíróság 
a szabály alkalmazhatóságát megkérdőjelezi a 
későbbiekben, ennek hatásai bővebb elemzést 
igényelnek.

A törvényjavaslattal kapcsolatos fejleményekről, 
annak elfogadásáról a későbbiekben értesítjük 
ügyfeleinket. 
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