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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Danuta Wilinska, lengyel állampolgár által benyújtott 0418/2006. sz. petíció a lengyel 
adójognak a tagállamok forgalmi adókra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról 
szóló 67/227/EGK első tanácsi irányelv és a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes 
adóalap-megállapításról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv rendelkezéseivel 
való összeegyeztethetetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója fenntartja, hogy a lengyel adójogszabály rendelkezései nem 
összeegyeztethetőek az EU HÉA-ról szóló irányelveinek rendelkezéseivel, és különösen az 
első irányelv 2. cikkére hivatkozik, amely kimondja, hogy a közös hozzáadottértékadó-
rendszer alapelve magában foglalja egy általános fogyasztási adónak az árukra és 
szolgáltatásokra történő alkalmazását, amely adó az áruk és a szolgáltatások árával pontosan 
arányban van, függetlenül azon ügyletek számától, amelyek a termelési és a forgalmazási 
folyamat során az adó felszámítási szakaszát megelőzően játszódnak le; hivatkozik továbbá 
különösen az adólevonási jog keletkezéséről és hatályáról szóló hetedik irányelv 17. cikkére. 
A petíció benyújtója, aki úgy érzi, hogy ezen összeegyeztethetetlenség áldozata lett, felszólítja 
az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg a petíciójában szereplő tényeket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

A petíció

A nemzeti jog
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1. A lengyel HÉA-törvény1 (a továbbiakban: a törvény) 43. cikke (1) bekezdésének (2) 
albekezdése szerint, annak (2) bekezdésével összefüggésben egy épület vagy egy 
részének adóalany által történő értékesítése HÉA-mentes, amennyiben az értékesítőnek 
nem engedélyezték, hogy a vásárláskor fizetett HÉA-t levonja.

2. A törvény 43. cikkének (6) bekezdése szerint azonban a mentesség nem érvényes, ha az 
értékesítőnek az épületen végzett munkálatokkal kapcsolatban az épület értékének 30%-
át meghaladó költségei merültek fel, és ugyanezen értékesítő:

(i)  jogosult volt a munkák után felszámított HÉA levonására;
(ii) legalább öt évig használta az épületet adóköteles tevékenység céljából.

3. A törvény 109. cikkének (5) bekezdése meghatározza, hogy amennyiben az adóalany 
által benyújtott adóbevallásban a levonható HÉA összege magasabb annál, mint 
amennyire az adóalany jogosult, az adóhatóságok megállapítják a levonható HÉA helyes 
összegét és a túlbecsült összeg 30%-ának megfelelő „pótadót” vetnek ki.

A tények

4. A petíció benyújtója lengyel állampolgár, akinek magánvállalkozása (a továbbiakban: a 
vállalkozás) van Lengyelországban. A vállalkozás a HÉA szempontjából adóalanynak 
számít. 

5. 2005-ben a vállalkozás megvásárolt egy ingatlant, amelyet a gazdasági tevékenységéhez 
használt fel. Az értékesítő közjegyző előtt kijelentette, hogy a lengyel HÉA-törvényben 
a HÉA-mentesség alkalmazására vonatkozóan megállapított feltételek nem teljesülnek. 
Ennek az volt az oka, hogy az értékesítő az ingatlan értékének 30%-át meghaladó 
összegű munkálatokat végzett az ingatlanon, és később levonta a munkálatokra kivetett 
HÉA-t.

6. Tehát a HÉA-t az értékesítő vetette ki, majd később a vállalkozás vonta le. Egy későbbi 
szakaszban elvégzett adóellenőrzés során azonban az adóhatóságok arra a 
következtetésre jutottak, hogy az épülettel kapcsolatos munkálatok valójában nem 
haladták meg az ingatlan értékének 30%-át. Következésképpen az ingatlan értékesítése 
megfelelt a HÉA-mentességhez szükséges valamennyi feltételnek. 

7. Az ellenőrzés nyomán a következőket szabták ki a vállalkozásra:

(i) az ingatlan vásárlásakor levont HÉA visszafizetése az adóhatóságoknak;
(ii) a fenti 3. pontban említett pótadó megfizetése.

8. A petíció benyújtója szerint a törvény 43. cikkének (1), (2) és (6) bekezdésében foglalt 
mentesség ellentétes a közösségi joggal, mivel nem tartja tiszteletben a jogbiztonságot. 
Ennek az az oka, hogy az ingatlan vásárlójának a HÉA-mentesség tekintetében az 

  
1 A 2004. március 11-i, „Az árukra és szolgáltatásokra kivetett adókról szóló törvény”.
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értékesítő nyilatkozatára kell támaszkodnia, és valójában nincs módja arra, hogy annak 
helyességét ellenőrizze.

9. Ezenkívül a petíció benyújtója úgy véli, hogy a törvény 109. cikkének (5) bekezdésében 
megállapított 30%-os pótadó a közösségi jog megsértését jelenti. Mégpedig azért, mert 
ezt a rendelkezést semmi nem támasztja alá a HÉA-val kapcsolatos összehangolt 
közösségi rendelkezésekben, és a rendelkezés nyilvánvalóan aránytalan.

Közösségi jog

10. A hatodik HÉA-irányelv1 – amely a HÉA terén az elsődleges közösségi jogszabály – 13. 
cikke B. részének c) pontja a következőképpen rendelkezik:

„Az egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül, az általuk meghatározott feltételek 
mellett a tagállamok mentesítik az adó alól a következőket, annak érdekében, hogy 
biztosítsák az ilyen mentességek megfelelő és egyértelmű alkalmazását, valamint, hogy 
megakadályozzák az adókijátszásokat, az adókikerüléseket és az esetleges 
visszaéléseket:
(…)
c) a kizárólag e cikk vagy a 28. cikk (3) bekezdésének b) pontja alapján adómentes 
tevékenységekre szolgáló termékek értékesítése, amennyiben az ilyen termékekre nem 
vonatkozott előzetes adólevonás, valamint az olyan termékek értékesítése, amelyek 
beszerzését vagy előállítását – a 17. cikk (6) bekezdésének értelmében – az adó 
levonásából eleve kizárták;
(…)”.

11. A hatodik HÉA-irányelv 22. cikke megállapítja „az adó fizetésére kötelezett személyek 
kötelezettségeit”. E cikk (4) bekezdésének a) és b) pontja szerint minden adóalany 
időszakos adóbevallást nyújt be, amely tartalmazza a felszámítandó adó és az 
elvégzendő levonások kiszámításához szükséges valamennyi információt.

12. Az irányelv kifejezetten nem említ semmilyen, a helytelen HÉA-bevallást benyújtó 
adóalanyokra kivetendő pótadót. A 22. cikk (8) bekezdése azonban lehetővé teszi a 
tagállamok számára a következőt: „további kötelezettségeket is előírhatnak, amelyeket 
szükségesnek tartanak az adó helyes megállapítása és beszedése, továbbá az 
adókijátszás elkerülése érdekében”, a hazai és a Közösségen belüli ügyletekkel 
kapcsolatos egyenlő elbánásra vonatkozó követelményre is figyelemmel, és feltéve, 
hogy nem idéznek elő határátlépéssel kapcsolatos formaságokat.

A Bizottság álláspontja

  
1 A Tanács 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 

jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás 
(HL L 145., 1977.6.13., 1. o.).
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Az ingatlanértékesítésekre vonatkozó mentesség

13. A Bizottság megjegyzi, hogy elég gyakori, hogy termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 
esetén a HÉA tekintetében helyes elbánás olyan tényezőktől függ, amelyeket csak az 
értékesítő állapíthat meg és ismerhet. Ezek közé tartozik például az, hogy adóalany-e 
vagy sem, hol található a székhelye, illetve az, hogy közintézmény vagy a HÉA 
szempontjából elismert intézmény.

14. Ami a HÉA-irányelv 13. cikke B. résznek c) alpontjában megállapított mentességet 
illeti, a szóban forgó rendelkezéshez hozzátartozik, hogy alkalmazása az értékesítő 
körébe tartozó körülményektől függ. Valóban azt, hogy jogosult vagy sem a 
megvásárolt áru után megfizetett HÉA levonására, csak az értékesítő tudja 
megállapítani, a vásárlónak pedig ebben a tekintetben az ő nyilatkozatára kell 
támaszkodnia.

14bis. A tagállamoknak természetesen kiigazítási mechanizmust kell bevezetniük az értékesítő 
valótlan nyilatkozata miatt tévesen felszámított adó helyesbítéséhez. Erre vonatkozó 
utalás található alább a 16. és az azt követő pontokban.

15. A fentiek ellenére a Bizottság előrebocsátja, hogy e petíció keretében nyilvánvalóvá 
vált, hogy Lengyelországban a jelenlegi HÉA-rendszer bizonyos, ingatlanértékesítésekre 
vonatkozó jellemzői nem felelnek meg teljes mértékben a hatodik HÉA-irányelv 
rendelkezéseinek. Ezért a Bizottság szolgálatainak szándékában áll, hogy felvegyék a 
kapcsolatot a lengyel hatóságokkal annak érdekében, hogy az ügyről további 
információt kérjenek.

A HÉA-levonás kiigazítása

16. Ami ezt a második elemet illeti, szem előtt kell tartani, hogy az Európai Bíróság már 
számos ítéletben egyértelművé tette, hogy a HÉA-levonás joga csak a ténylegesen 
esedékes adók tekintetében gyakorolható. Következésképpen ha a HÉA-t tévesen 
számították fel az értékesítés után, a vásárló nem jogosult az adólevonásra, függetlenül 
attól, hogy kifizette-e az adót az értékesítőnek1. Ilyen esetekben az adóhatóságok 
jogosultak kiigazítást tenni a jogtalanul levont összeg tekintetében.

17. A nemzeti jognak azonban lehetővé kell tennie a tévesen felszámított összegek 
kiigazítását. Ez maga után vonja azt, hogy az értékesítőnek vissza kell fizetnie a 
vásárlónak a tévesen kiszámlázott összeget, és azt, hogy az adóhatóságoknak vissza kell 
térítenie az összeget az értékesítőnek2. Tehát a levonás kiigazítása nem okoz pénzügyi 
veszteséget a vásárló számára.

17a A Bizottság szolgálatai fel fogják venni a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal annak 
érdekében, hogy a információt kérjenek a tévesen felszámított összegek kiigazítására 

  
1 Lásd többek között: az Európai Közösségek Bíróságénak a C-342/87. sz. Genius Holding ügyben 1989. 

december 13-án hozott ítéletét.
2 Lásd: Sharpston főtanácsnok 2006. június 8-i véleményét a C-35/05. sz. ügyben, 65. pont.
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vonatkozó mechanizmusról. Bár a hatodik HÉA-irányelv valóban nem foglalkozik az 
ilyen mechanizmusokkal, állandó joggyakorlat, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell 
azokat.

A 30%-os pótadó

18. A törvény 109. cikkének (5) bekezdésében megállapított 30%-os pótadó a tárgya a 
jelenleg a Bíróság döntésére váró, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésnek1. Az 
üggyel kapcsolatos írásbeli észrevételeiben a Bizottság a következőket terjesztette elő:

(i) hatodik HÉA-irányelv elvben nem zárja ki egy ilyen intézkedés alkalmazását, amely 
egy olyan pótadó kivetéséből áll, amely a helyes HÉA-bevallás benyújtására 
vonatkozó kötelezettség elmulasztásának büntetésére és annak megakadályozására 
szolgál, hogy a HÉA-nyilatkozatban szabálytalanságokat kövessenek el;

(ii) az ilyen intézkedésre azonban az arányosság elve alkalmazandó; 

(iii) a nemzeti bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy az adott intézkedés és az a 
mód, ahogy az intézkedést az illetékes közigazgatási hatóság alkalmazza, arányos-e. 
Ezzel kapcsolatban a nemzeti bíróságnak többek között a következőket kell 
figyelembe vennie:
- pótadó tekintetbe veszi-e az általa büntetendő szabálytalanság költségvetési 

hatását;
- az adóhatóságok félrevezetésének és adócsalás elkövetésének tényleges 

szándékáról van-e szó.

19. Meg kell jegyezni azonban, hogy a Bíróság által tárgyalt üggyel kapcsolatos jelenlegi 
vitával összefüggő tények Lengyelországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása 
előtti időpontra vezethetők vissza. Ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a Bíróság 
úgy dönt, hogy nem rendelkezik hatáskörrel az előterjesztő bíróság által feltett kérdések 
megválaszolásához.

20. Ezért a Bizottság nem szándékozik megvárni az ítéletet a fent említett ügyben. Éppen 
ellenkezőleg, hamarosan felveszi a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal, hogy az üggyel 
kapcsolatban információt kérjen.

Következtetés

A Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal annak érdekében, hogy a 
következőkről információt kérjen:

(i) az ingatlanértékesítésekre vonatkozó HÉA-mentességről;

(ii) a tévesen felszámított összegek kiigazítására vonatkozó mechanizmusról; és

  
1 C-168/06. sz. Ceramika Parady ügy.
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(iii) a lengyel HÉA-törvény 109. cikkének (5) bekezdésében megállapított 30%-os 
pótadóról.

Megállapításairól tájékoztatni fogja a bizottságot.
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