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Módosítás 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság hatáskörébe tartozó, a 
földgáz-, a villamosenergia- és a
távhőszolgáltatás terén alkalmazott 
kedvezményes héa-adómérték versenyt 
torzító hatásának megítélésére vonatkozó, 
jelenleg hatályban lévő eljárás végrehajtása 
során szerzett friss tapasztalatok rámutattak 
ezen eljárás elavultságára és 
feleslegességére. Az adóztatási hely 
meghatározására vonatkozó szabályok 
ugyanis biztosítják, hogy a héát ott szedjék 
be, ahol a megrendelő a földgázt, a 
villamos energiát, a távfűtést és a távhűtést 
ténylegesen fogyasztja. Ezek a szabályok 
tehát kizárják a tagállamok közötti verseny 
torzulásának lehetőségét. Fontos azonban, 
hogy a tagállam megfelelően értesítse a 
Bizottságot és a többi tagállamot, ha 
kedvezményes adómértéket vezet be ebben 
a nagyon érzékeny ágazatban. 
Következésképpen a héabizottsággal 
folytatandó előzetes egyeztetési eljárásra 
van szükség.

(6) A Bizottság hatáskörébe tartozó, a 
földgáz-, a villamosenergia- és a 
távhőszolgáltatás terén alkalmazott 
kedvezményes héa-adómérték versenyt 
torzító hatásának megítélésére vonatkozó, 
jelenleg hatályban lévő eljárás végrehajtása 
során szerzett friss tapasztalatok rámutattak 
ezen eljárás elavultságára és 
feleslegességére. Az adóztatási hely 
meghatározására vonatkozó szabályok 
ugyanis biztosítják, hogy a héát ott szedjék 
be, ahol a megrendelő a földgázt, a 
villamos energiát, a távfűtést és a távhűtést 
ténylegesen fogyasztja. Ezek a szabályok 
tehát kizárják a tagállamok közötti verseny 
torzulásának lehetőségét. Fontos azonban, 
hogy a tagállam megfelelően értesítse a 
Bizottságot és a többi tagállamot, ha 
kedvezményes adómértéket vezet be ebben 
a nagyon érzékeny ágazatban. A 
kedvezményes héa-mértéknek egyéb 
közösségi célkitűzések – mint az Európai 
Unió Kiotói Jegyzőkönyvből eredő 
kötelezettségeihez kapcsolódó energetikai 
vagy környezetvédelmi célkitűzések –
elérését kell szolgálnia. Következésképpen 
a héabizottsággal folytatandó előzetes 
egyeztetési eljárásra van szükség.
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Módosítás 12
Becsey Zsolt László

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ebben az összefüggésben indokolt az 
említett szabályt az adóalany részére 
értékesített ingatlan javakra, illetve az 
ezekhez kötődő fontosabb szolgáltatásokra 
is alkalmazni. Ezek ugyanis a 
legjelentősebb esetek egyfelől az említett 
javak értéke és gazdasági élettartama 
tekintetében, másfelől pedig abból a 
szempontból, hogy vegyes célú 
felhasználásuk a gyakorlatban általánosan 
elterjedt.

(10) Ebben az összefüggésben indokolt az 
említett szabályt az adóalany részére 
értékesített ingatlan javakra, illetve az 
ezekhez kötődő fontosabb szolgáltatásokra 
is alkalmazni. Ezek ugyanis a 
legjelentősebb esetek egyfelől az említett 
javak értéke és gazdasági élettartama 
tekintetében, másfelől pedig abból a 
szempontból, hogy vegyes célú 
felhasználásuk a gyakorlatban általánosan 
elterjedt. Ezen kívül a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia a kiigazítási rendszer 
kiterjesztésének lehetőségét a nagy értékű 
tárgyi eszközök valamennyi típusára, 
meghatározva a tárgyi eszközök esetleges 
felvételére vonatkozó értékküszöböt és 
részletesen feltüntetve a kiigazítási 
rendszer kiterjesztése miatt megnövekedett 
igazgatási és ellenőrzési kapacitáshoz 
kapcsolódó költségeket.

Or. en

Indokolás

Az ingatlanra alkalmazandó kiigazítási rendszert ki kell terjeszteni valamennyi tárgyi 
eszközre és az anyagi javakra annak érdekében, hogy az ezen eszközök vegyes használatára 
jogosító ügyletek esetében igazságos héa-levonási rendszert alakítsanak ki. A szükséges 
költségeket körültekintően figyelembe kell venni.

Módosítás 13
Zsolt László Becsey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2006.november 28-i 2006/112/EK irányelv
168 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, illetve 
az ingatlan jelentős átalakítása során az 
adókötelezettséggel egyidejűleg keletkező 
eredeti adólevonási jogot csak az 
ingatlannak az adólevonásra jogosító 
tevékenységek céljából történő tényleges 
használata arányában lehet gyakorolni.

Ingatlan és más, nagy értékű tárgyi eszköz 
megszerzése, építése, felújítása, illetve 
jelentős átalakítása során az 
adókötelezettséggel egyidejűleg keletkező 
eredeti adólevonási jogot csak az 
ingatlannak az adólevonásra jogosító 
tevékenységek céljából történő tényleges 
használata arányában lehet gyakorolni.

A 26. cikktől eltérve, az ingatlan első 
bekezdésben említett használati arányában 
bekövetkező változásokat az adólevonási 
jog eredeti gyakorlásának korrekciójához a 
187., 188., 190. és 192. cikkben 
megállapított feltételekben figyelembe 
veszik.

A 26. cikktől eltérve, az ingatlan és más, 
nagy értékű tárgyi eszköz első 
bekezdésben említett használati arányban 
bekövetkező változásokat az adólevonási 
jog eredeti gyakorlásának korrekciójához a 
187., 188., 190. és 192. cikkben 
megállapított feltételekben figyelembe 
veszik.

A második bekezdésben említett 
változásokat a tárgyi eszközként beszerzett 
ingatlanokra a tagállamok által a 187. cikk
(1) bekezdése alapján megállapított 
időszakban veszik figyelembe.

A második bekezdésben említett 
változásokat a tárgyi eszközként beszerzett 
ingatlanokra és más, nagy értékű tárgyi 
eszközre a tagállamok által a 187. cikk
(1) bekezdése alapján megállapított 
időszakban veszik figyelembe.

Or. en

Indokolás

Az ingatlanra alkalmazandó kiigazítási rendszert ki kell terjeszteni valamennyi tárgyi 
eszközre és az anyagi javakra annak érdekében, hogy az ezen eszközök vegyes használatára 
jogosító ügyletek esetében igazságos héa-levonási rendszert alakítsanak ki. A szükséges 
költségeket körültekintően figyelembe kell venni.


	717571hu.doc

