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Sandro Adriani olasz állampolgár által benyújtott 0564/2006. számú petíció az 
audiovizuális termékekre vonatkozó csökkentett áfáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója intézkedést vár az Európai Uniótól egy jelentős áfa-csökkentés elérése 
érdekében az audiovizuális (otthoni szórakoztató) termékekre vonatkozóan, és azzal érvel, 
hogy például Spanyolországban a DVD-kre vonatkozó adókulcs 4%; szorgalmazza továbbá a 
kalózellenes intézkedések fokozását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy a Szabályzat 
192. cikk (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz:

A. Tények

A petíció benyújtója intézkedést vár az Európai Uniótól egy jelentős áfa-csökkentés elérése 
érdekében az audiovizuális (otthoni szórakoztató) termékekre vonatkozóan, és azzal érvel, 
hogy például Spanyolországban a DVD-kre vonatkozó adókulcs 4%. A petíció benyújtója 
szorgalmazza továbbá a kalózellenes intézkedések fokozását.

B. Jogi észrevételek
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A 2006/112/EK irányelv1 (továbbiakban: „a HÉA-irányelv”) 93. cikkétől rendelkezik a HÉA-
célú adókulcsokról. A 96. és a 99. cikk szerint a tagállamok egy általános HÉA-mértéket 
alkalmaznak, amelyet minden egyes tagállam az adóalap százalékában határoz meg, amely 
2006. január 1-jétől 2010. december 31-ig nem lehet kevesebb, mint 15 %.2 Továbbá a 
tagállamok egy vagy két kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak, amely, a HÉA-irányelv 
99. cikke alapján, nem lehet kevesebb, mint 5 %. Mindazonáltal a kedvezményes adómértéket 
csak a HÉA-irányelv III. mellékletében szereplő kategóriák szerinti termékértékesítéseire és 
szolgáltatásnyújtásaira lehet alkalmazni.3 A III. mellékletben szereplő kategóriák egyike sem 
foglalja magában az audiovizuális termékeket, beleértve az otthoni szórakoztatási termékeket 
vagy a DVD-ket. Következésképpen sem Olaszország, sem pedig Spanyolország nem 
vezethet be áfakulcsokat ezekre az árukra.

A Bizottság legjobb tudomása szerint Spanyolország és Olaszország általános adómértéket 
alkalmaz a kérdéses termékek vonatkozásában. Lehetséges, hogy a petíció benyújtója azon 
esetekre utal, amikor a kedvezményes HÉA mértékeket azokra a DVD-kre alkalmazzák, 
amelyek a kedvezményes HÉA mértékkel rendelkező fő árukhoz járulékosan kapcsolódó 
áruként értékesítenek. A Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján amennyiben gazdasági 
szempontból két áru egyetlen olyan ügyletet alkot, amelynek elemekre bontása mesterséges 
eljárás lenne, a fő áru adómértéke, szembe állítva egy járulékosan kapcsolódó áru értékével, 
mindkét árura vonatkozik. 4 Ez az eset akkor fordulhat elő, ha egy kisebb értékű DVD-t 
(emiatt járulékosan kapcsolódó árut) egy könyvvel vagy egy magazinnal együtt árusítanak, 
amelyre a kedvezményes adómérték alkalmazandó.

Az audiovizuális termékekre vonatkozó kedvezményes adómérték bevezetésére irányuló 
kérdés tekintetében hasznos lehet annak az észben tartása, hogy a HÉA-irányelvben foglalt 
kedvezményes adómértékek vagy adómentességek a közösségi HÉA-rendszert alkotó 
általános szabályok alóli kivételek. A kedvezményes adómértékek alkalmazására vonatkozó 
további lehetőségek biztosítása a belső piac nagyobb fokú széttöredezéséhez vezethet, mivel 
egyes tagállamok e lehetőség mellett tennék le a voksukat, míg mások ellene lennének. 
Pillanatnyilag mind a 27 tagállam általános adómértéken adóztatja meg az audiovizuális 
termékeket, ezek pedig már így is egymástól eltérően 15-25%-osak. Emiatt III. melléklet 
kiterjesztése a HÉA-irányelvre nem tűnik kívánatosnak, mivel a közösségen belüli eltérések 
az árukra kivetett kérdéses HÉA mérték tekintetében tovább növekedhetnek.

A kalózellenes intézkedések vonatkozásában hangsúlyozandó, hogy a Bizottság folyamatosan
dolgozik a már meglévő szabályok végrehajtásán, valamint új kalózellenes intézkedések 

  
1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv, HL
L 347., 2006.12.11. Ez az irányelv 2007. január 1-jével a hatodik HÉA-irányelvet váltotta fel, és vált ezáltal a 
közösségi HÉA-jogalkotás központi elemévé.
2 Ibid., 96. cikk és 97. cikk.
3 Ibid., 98. cikk.
4  Lásd a C–41/04 sz. Levob Verzekeringen BV és OV Bank NV v Staatssecretaris van Financiën-ügyben 2005. 

október 27-én hozott ítéletet, HL 2006.01.28., C 22/1.
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megalkotásán. Erre fontos példa a Bizottságnak 2006-ban a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló irányelvvel kapcsolatban tett 
javaslata.1

C. Összefoglalás

A Bizottság úgy véli, hogy Olaszország és Spanyolország nem sértette meg a közösségi jogot, 
amikor az audiovizuális termékek és a DVD-k vonatkozásában nem alkalmazta a 
kedvezményes HÉA mértéket.

  
1 A szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre vonatkozó módosított javaslata, elfogadva: 2006. április 26. (COM(2006)168).
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