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A Kúria döntött – valamennyi 
2018. január 1-jét követően 
elrendelt megismételt eljárást  
az új eljárási szabályok alapján  
kell lefolytatni

2018. január 1-től új eljárási szabályok léptek hatályba. Sokáig úgy tűnt nem vitás, hogy mikor kell az 
új és mikor kell a régi szabályokat alkalmazni. Az átmeneti szabályok alapján ugyanis egyértelműnek 
tűnt, hogy az új szabályrendszert a 2018. január 1-jét követően elrendelt megismételt eljárásokban már 
alkalmazni kell.

Azonban egy korábbi Kúria ítéletben megjelenő értelmezésre alapozva az adóhatóság az alapeljárást és 
a megismételt eljárást egységként kezelte, ezért a 2018. január 1-jét követően elrendelt megismételt 
eljárásokban a korábbi szabályozást alkalmazta. Ezt a megközelítést rendszerint az adózók sem vitatták, 
hiszen az adóhatóság összességében a rájuk nézve kedvezőbb szabályokat alkalmazta.

Hírlevelünkben bemutatjuk, hogy a Kúria miért minősítette jogszabályellenesnek az adóhatóság 
gyakorlatát. Kitérünk továbbá arra is, hogy a Kúria értelmezésének milyen praktikus hatásai várhatóak.



A fentiekben bemutatott eljárási kérdések vizsgálata azonban 
rendszerint komplex, az adott ügy valamennyi részletét ismerő, 
összetett megközelítés szükséges. Emiatt javasoljuk, hogy 
konzultáljon a bírósági esetjogot behatóan ismerő, illetve az 
adóellenőrzések terén is tapasztalattal rendelkező, adóperekre 
specializálódott ügyvédekkel. Munkatársaink örömmel állnak 
rendelkezésére.

A Kúria egy 2020. év eleji elvi döntésben foglalkozott első alkalommal az új és régi eljárási 
szabályok viszonyával. Az adóhatóság ugyanis a bíróság által elrendelt új eljárást a korábbi 
szabályozás alapján folytatta le. A Kúria azonban ezzel nem értett egyet. Kimondta, hogy 
a 2018 márciusi bírósági ítélet alapján elrendelt új eljárást már a 2018. január 1-jét 
követően hatályba lépett új szabályok alapján kellett volna lefolytatnia. Az ítélet után 
azonban még maradtak nyitott kérdések.

Ezeket a nyitott kérdéseket válaszolta meg a Kúria egy nemrég megjelent elvi döntésben. 
A Kúria tisztázta, hogy a korábbi következtetése független a megismételt eljárást elrendelő 
személyétől. Azaz 2018. január 1-jét követően akár a bíróság, akár a felettes adóhatóság 
rendeli el a megismételt eljárást, azt már az új szabályozás alapján kell lefolytatni. 

A bíróság ítéletének nem csak elvi, hanem igen komoly gyakorlati hatásai is vannak. 
Ugyanis, ha az adóhatóság a 2018. január 1-jét követően elrendelt megismételt eljárásban 
a korábbi szabályozást alkalmazta, akkor a bíróságnak a peres felek akaratától függetlenül, 
hivatalból kell megállapítania az adóhatósági határozatok semmisségét.

A megsemmisítés során pedig további mérlegelést a bíróságoknak nem kell elvégezniük. 
Ugyanis a tévesen megválasztott eljárási szabályozás megsemmisítést eredményez 
akkor is, ha ez a felperes adózó számára egyébként nem okozott jogsérelmet. Sőt, akár 
kifejezetten kedvezőbb volt a számára.

Az ítéletek folyamatban lévő hasonló perekre gyakorolt hatása egyértelműnek tűnik: 
amennyiben az adóhatóság a 2018. január 1-jét követen elrendelt megismételt eljárást 
a korábbi szabályozás alapján folytatta le, úgy a peres felek kérelmeitől függetlenül az 
adóhatósági határozatok megsemmisítése várható.

További kérdéseket már csak az vethet fel, hogy az adóhatóság hogyan adaptálja majd 
az egyedi ügyekben a Kúria jogértelmezését: hivatalból felülvizsgálja az érintett ügyeket, 
vagy csak külön adózói hivatkozás esetén lesz rá tekintettel? 

Mindenesetre mivel 2018. előtt indult eljárásokban lehet releváns a Kúria új megközelítése, 
ezért érdemes az elévülés kérdését is alaposan körbejárni.
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