
ÁFA-emelés a lovascentrumok esetében 
 

A mezőgazdasági, az ifjúsági és sport, valamint a költségvetési miniszter közös 

közleményben jelentette be, hogy az Európai Bíróság (Cour de Justice de l’Union 

européenne, CJUE) újabb elítélő határozatát elkerülendő a kormány kénytelen 2014. 

január elsejétől a lovas centrumok tevékenysége után fizetendő kedvezményes, 7%-os 

adókulcsot megszüntetni és azt 20%-ra emelni.  

 

A kormány emlékeztetett arra, hogy a CJUE 2012. március 8-i határozatában már elítélte 

Franciaországot és arra kötelezte, hogy a lovas szektorban nyújtott szolgáltatások és 

tranzakciók zöme esetében 2013. január elsejétől a normál ÁFA-kulcsot alkalmazza. Mivel 

Franciaország nem értett egyet a Bizottság érvelésével, a lovas centrumok esetében 

megmaradt a kedvezményes ÁFA alkalmazása. Mivel a Bizottság a CJUE döntése után 

azonnal mulasztásos törvénysértésként (manquement sur manquement) kezelte az ügyet több 

tízmillió eurós büntetést helyezve kilátásba annak súlyos nap kamataival, a kormány 

igyekszik a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni az elvárásnak. A miniszterek jelezték, 

haladéktalanul egyeztetnek a lovas szakma képviselőivel ez ügyben. 

 

Természetesen nem váratott magára a szakma sajtóközleménye sem (ezt a La France Agricole 

is idézte vonatkozó cikkében), amiben az érintettek kifejtették, az ÁFA 7-ről 20%-ra 

emelésével a kormány hatezer munkahelyet és kétezer vállalkozást szüntet meg, valamint 80 

ezer lovat küld a vágóhídra. Az FNSEA, a Fédération Nationale du Cheval (FNC, azaz a 

lótenyésztők országos szövetsége) és a Groupement Hippique National (GHN, országos 

lóverseny-szövetség) nyomatékosan kérte a kormányt, hogy tegyen további lépéseket a 

Bizottságnál annak érdekében, hogy a lovas szakmában továbbra is érvényben maradhasson a 

7%-os ÁFA. Az érdekképviseletek nem tudták elfogadni a kormány visszautasító 

magatartását és mozgósításra hívtak föl a lovas centrumok megmaradása érdekében, mivel 

ezek már nem tudják tovább hárítani az ügyfelekre a szolgáltatások árának további 

emelkedését.  

 

Pedig egy hónappal korábban még semmi jele nem volt a szakma és a tárca közötti 

feszültségeknek, amikor szeptember 30-án Stéphane Le Foll mezőgazdasági és Valérie 

Fourneyron ifjúsági és sportminiszter közös sajtótájékoztatón vázolták a francia lótenyésztési 

és lovassport-intézetnek (Institut Français du Cheval et de l’Equitation) a lovas szakma 

érdekeit szolgáló jövőképét. A tájékoztatót megelőző ülésen a két tárcavezető a szakmai 

szereplők részvételével tárgyalt az intézménnyel kapcsolatos új cél- és hatékonysági 

dokumentum (contrat d’objectifs et de performance, COP) kidolgozásáról. Erre az ágazat 

jövőjével foglalkozó munkacsoport kilenc hónapos munkájának lezárásaként kerül sor, a 

szakmai szereplőkkel folytatott konzultációk nyomán a 2014-2016-os COP-ba 55 javaslatot 

tartottak beépítésre érdemesnek a testület tagjai. 

 

A lovas világjátékok (Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech 2014) közeledtével, ahol az 

IFCE-nek komoly szerepe lesz, a tárcavezetők elismeréssel szóltak az intézmény által eddig 

végzett munkáról. A közlemény egyben kitért a következőkre: 

- a ló fontos részét képezi a vidéki területek fejlesztésének, alapja egy 

munkahelyteremtő és a sportot, kultúrát és társadalmi kapcsolatokat támogató 

ágazatnak; Franciaországban 900 ezer lóféle, 43 ezer lótenyésztő és 250 

lóversenypálya (az európai lóverseny-pályák fele) van, a lovassportba 600 ezernél 

többen igazoltak (ezzel a harmadik legnépesebb francia sportszövetség), valamint 76 

ezer munkahely kötődik hozzá. 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/cheval-tva-les-professionnels-ne-veulent-pas-ceder-79454.html#SkJd9AJjc08ySxgK.99
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/cheval-tva-les-professionnels-ne-veulent-pas-ceder-79454.html#SkJd9AJjc08ySxgK.99
http://www.fnsea.fr/
http://www.fnc.fnsea.fr/sites/fnc/
http://www.ghn.com.fr/
http://www.ifce.fr/


 

Bővebben : www.ifce.fr/ 

http://agriculture.gouv.fr/cheval 

www.sports.gouv.fr 
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