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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jan Dolezal lengyel állampolgárnak a „Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług 
w Poznaniu” nevében benyújtott 951/2004. számú petíciója a közösségi jognak az új 
lengyel adójogi rendelkezések általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az árukról és szolgáltatásokról szóló 2004. március 11-i 
új lengyel adójogszabályokban a HÉA-biztosítékokról szóló rendelkezések különösen nagy 
terhet rónak a kis- és középvállalkozásokra, és megsértik a hatályos közösségi jogszabályokat, 
különösen a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 
77/388/EK hetedik tanácsi irányelvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. február 3.

A. A petíció

1. A petíció benyújtója a 2004. március 11-i (2004. május 1-jétől hatályos) lengyel HÉA-
törvényre, és különösen annak 97. cikkére ((5)–(8) bekezdés) hivatkozik. Az említett cikk a 
HÉA-különbözet visszatérítési idejének 180 napra történő meghosszabbítását írja elő (a 60 
napos vagy egyes feltételek megléte esetén akár 25 napos rendes visszatérítési időszak 
helyett) egyes adózók vonatkozásában. Ugyanakkor a rendelkezések lehetőséget adnak arra, 
hogy „e korlátozás alól tényleges mentességet lehessen kapni 250 000 PZL összegű biztosíték 
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megfizetése esetén”. A petíció benyújtója szerint ezek a rendelkezések korlátozzák a 
Közösségen belüli szabad kereskedelmet, és megsértik a közösségi jogot.

B. A Bizottságnak a petícióval kapcsolatos észrevételei

B.1. A közösségi jog

2. A hatodik HÉA-irányelv1 18. cikke megállapítja a HÉA-levonás jogának gyakorlására 
irányadó szabályokat. Az említett rendelkezés (4) bekezdése szerint:

„Amennyiben a megengedett levonások összege túllépi az adómegállapítási időszakra 
fizetendő adó összegét, a tagállamok engedélyezhetik a különbözet következő időszakra 
történő átvitelét vagy az általuk meghatározott szabályok szerinti visszatérítését.

Az egyes tagállamok azonban úgy is rendelkezhetnek, hogy a csekély összegű különbözetet 
sem átvinni, sem visszatéríteni nem lehet.”

B.2. A lengyel rendelkezések

3. A lengyel HÉA-törvény (a továbbiakban „törvény”) 87. cikke előírja, hogy amennyiben a 
HÉA-levonás összege egy adózási időszakban meghaladja az esedékes adó összegét, az adózó 
kérheti a HÉA-különbözet visszatérítését vagy a többlet átvitelét a következő időszakra. Az 
első esetben az adóhatóságoknak az adóbevallás adózó általi benyújtásától számított 60 napon 
belül teljesíteniük kell a visszatérítést. Ezt az időszakot (az említett cikk (6) bekezdésében 
leírt) bizonyos feltételek teljesülése esetén 25 napra lehet csökkenteni. 

4. A törvény 97. cikke azonban úgy rendelkezik, hogy a visszatérítési időszak két esetben 
meghosszabbítható 180 napra:

(i) adóköteles tevékenységet kezdő adózók esetén; és

(ii) olyan adózók esetén, akik legfeljebb 12 hónappal azelőtt kezdtek ilyen tevékenységet, 
hogy az adóhatóságot értesítették a Közösségen belüli értékesítés vagy beszerzés kezdésére 
vonatkozó szándékukról.

5. Ez a 180 napra „meghosszabbított” időszak többé nem alkalmazandó, ha az adózó 
rendszeresen adóbevallást nyújt be egy tizenkét hónapos időszakban. E célból nemcsak a 
HÉA-bevallásokat, hanem az állami bevételekre vonatkozó más adóbevallásokat is 
figyelembe veszik, ideértve a személyi jövedelemadó bevallását is.

6. A fentiektől eltérve a „meghosszabbított” időszak nem alkalmazandó, ha az adózó 250 000 
PLZ összegű garanciabiztosítékot, értékbiztosítékot vagy banki garanciát nyújt. Az adózó 
kérheti az adóhivataltól a biztosíték vagy garancia alóli mentességet vagy annak 

                                               
1 A Tanács 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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visszatérítését a fenti 5. pontban leírt tizenkét hónapos időszak lejártával.

B.3. Az EK Bíróságának joggyakorlata

7. Az Európai Bíróság a Garage Molenheide ügyben hozott ítéletében1 értelmezte a hatodik 
HÉA-irányelv 18. cikkének (4) pontját. Az említett esetben az EK Bíróságának a 
visszatérítendő HÉA-jóváírás megelőző lefoglalásáról rendelkező nemzeti intézkedéseket 
kellett megvizsgálnia, amelyeket olyan esetekben alkalmaztak, amikor az adókikerülést alapos 
okkal feltételezhették, vagy ha az adóhatóság az adózó által vitatott HÉA-tartozást követelt.

8. A Bíróság az alábbi következtetésre jutott:

(i) a nemzeti jogszabályok által előírt visszatartás „behajtási intézkedés”-nek minősül, 
amelyet önmagában nem zár ki a hatodik HÉA-irányelv 18. cikkének (4) bekezdése;

(ii) az ilyen intézkedéseknek azonban tiszteletben kell tartaniuk az arányosság elvét, és így 
nem léphetik túl a céljuk eléréséhez szükséges mértéket; és

(iii) a nemzeti bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy arányban vannak-e a kérdéses 
intézkedések az illetékes közigazgatási hatóság általi alkalmazásuk módjával.

9. A Bizottság kontra Olaszország2 ügyben az EK Bírósága ismét e rendelkezést értelmezte. 
Az ítélet 32. és 33. pontjában a Bíróság az alábbiak szerint határozott:

„32. A hatodik irányelv 18. cikkének (4) bekezdése szövegezéséből és különösen a 
meghatározandó feltételekre vonatkozó kifejezésből kiderül, hogy a tagállamok bizonyos 
mértékig szabadon meghatározhatják a HÉA-különbözet visszatérítéseinek feltételeit.

33. Mivel azonban a HÉA-különbözet visszatérítése a közös HÉA-rendszer semlegességi 
elvének alkalmazását biztosító egyik alapvető tényező, a tagállamok által előírt feltételek nem 
sérthetik ezt az elvet azzal, hogy a HÉA-terhet teljes egészében vagy részben az adózónak kell 
viselnie.”

C. Következtetés

10. A fenti határozatok alapján a kérdés a jelen petíció vonatkozásában az, hogy a HÉA-
különbözet visszatérítésére vonatkozó „meghosszabbított” időszakról szóló lengyel 
intézkedések arányosak-e. A Bizottság megkeresi a lengyel hatóságokat, hogy foglaljanak 
állást e kérdésben. A Bizottság e tájékoztatás alapján dönt a további lépésekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. július 3.

A Petíciós Bizottság 2006. február 22–23-i ülésének eredményeként felkérték az Adóügyi és 
                                               
1 Az 1997. december 18-án a C-286/94., C-340/95., C-401/95. és C-47/96. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet.

2 A Bíróság 2001. október 25-én a C-78/00. sz. ügyben hozott ítélete.
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Vámuniós Főigazgatóságot (DG TAXUD), hogy nyújtson be kiegészítő információkat ezzel a 
petícióval kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy e bizottság tagjai alaposan meg szeretnék ismerni az 
Európai Bizottság által a lengyel HÉA-törvény tekintetében végzett vizsgálat jelenlegi állását. 
Ennek az az oka, hogy a petíció benyújtója, Dolezal úr anélkül figyelmeztette a Parlamentet e 
lengyel törvénynek a  hatodik HÉA-irányelvvel való vélelmezett általános 
összeegyeztethetetlenségére, hogy további információkat közölt volna a kérdésről1. 

Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság azt állítja, hogy jelenleg nemcsak a lengyel HÉA-
törvény, hanem az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott többi tagállam hatályos 
HÉA-jogszabályainak vizsgálatát is folytatja. Ennek az elemzésnek az összefüggésében a DG  
TAXUD tájékoztatást kért ezen tagállamok egy részétől a kérdéses jogszabályok különböző 
konkrét elemeiről.

Ha a DG TAXUD által végzett ellenőrzés eredményeként a közösségi jog megsértését 
állapítják meg, a Bizottság magára vállalja a szerződések őre szerepét, amelyet az EK-
Szerződés 211. cikke hozott létre.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. november 29. 

Az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, hogy számoljon be e petíció jelenlegi állásáról. 
Ebben a vonatkozásban az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság a következőkről 
tájékoztatott:

- a Bizottság által 2006. október 18-án küldött hivatalos értesítésre adott 2006. december 
14-i válaszukban a lengyel hatóságok annak a véleményüknek adtak hangot, mely szerint 
a lengyel jogszabályok összhangban állnak a közösségi joggal; emiatt az Adóügyi és 
Vámuniós Főigazgatóság úgy határozott, hogy folytatja a jogsértési eljárást;

- 2007. június 14-én Varsóban a jogsértésekről szóló összevont ülés zajlott az Adóügyi és 
Vámuniós Főigazgatóság tisztviselői és a lengyel hatóságok között, melynek keretében 
tájékoztatták a Bizottság szolgálatait arról, hogy a hivatalos értesítésre adott 
válaszlevélben megfogalmazottakkal ellentétben a lengyel hatóságok végül elfogadták a 
Bizottság nézeteit, és hogy már készül a jelenlegi jogszabályokat módosító 
törvénytervezet; 

- 2007. augusztus 27-én levelet küldtek Lengyelország állandó képviseletének, melyben 
érdeklődtek a törvénytervezet jelenlegi állásáról;

- 2007. augusztus 31-én a lengyel hatóságok válaszukban közölték, hogy a tervezet a 
második olvasatra vár a parlamentben, azonban nem tudtak biztosat mondani az ehhez 
szükséges időtartamról;

                                               
1 Ezenkívül Dolezal úr kiemelte a lengyel HÉA-törvény egyik konkrét elemét, amely szerinte előidézheti a 

közösségi jog megsértését. Ezzel az elemmel már foglalkozott a Bizottság az erről a petícióról szóló 2005. 
szeptember 19-i közleményében.
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- e legutóbbi válasz fényében a Bizottság szolgálatai azt tervezik, hogy tovább folytatják az 
eljárást, és újabb hivatalos értesítést küldenek.

6. A Bizottságtól kapott további válasz: 2009. február 20.

Az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, hogy szolgáljon tájékoztatással a petíció
ügyének jelenlegi állásáról. E tekintetben a Bizottság megerősíti:

- hogy 2008. február 1-jén a Bizottság elküldött egy kiegészítő felszólító levelet, amelyben 
azt állítja, hogy a lengyel HÉA-törvény 95. cikkének (7) bekezdése, amely létrehozza a 
250 000 PZL (EUR 62 000) összegű biztosíték intézményét az ugyanazon rendelkezés (5) 
bekezdésében meghatározott 180 napos visszatérítési időszak alkalmazásának elkerülése 
céljából, amelyet az államkincstár valós kockázatát, valamint az érintett adóalany méretét 
és körülményeit figyelembe nem véve alkalmazták, nem felel meg a közösségi 
jogszabályoknak;

- hogy 2008. április 1-jén a lengyel hatóságok válaszoltak a felszólító levélre, kijelentve, 
hogy a 180 napos HÉA-visszatérítési időszakot önmagában nem lehet aránytalanként 
értékelni. Arról is tájékoztattak, hogy a biztosíték új rendszerének bevezetését célzó 
eljárás már folyamatban van;

- hogy az Európai Bíróság C-25/07. számú (Alicja Sosnowska) ügyben hozott 2008. július 
10-i ítéletében kimondta, hogy a lengyel rendelkezések, amelyek 60-ról 180 napra növelik 
az állami adóhivatal rendelkezésére álló időszakot, hogy bizonyos adóalanyoknak 
visszatérítse a HÉA-különbözetet, hacsak ezek az adóalanyok nem tesznek le egy 250 000 
PZL összegű biztosítékot, nincsenek összhangban a hatodik HÉA-irányelvvel és az 
arányosság elvével;

- hogy 2008. december 15-én a Bizottság szolgálatai adminisztratív levélben keresték meg a 
lengyel hatóságokat, amelyben részletes tájékoztatást (többek közt jogszabályszövegeket) 
kértek azon intézkedésekre vonatkozólag, amelyek a Bíróság C-25/07. számú ügyben 
hozott ítéletének értelmezése szerint már meg fognak felelni az EK jogszabályainak;

- hogy 2009. február 10-én a lengyel hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 
lengyel HÉA-törvény 97. cikk (5)–(8) bekezdését a 2008. november 7-i törvénymódosítás 
hatályon kívül helyezte (Jogi Közlöny, 2008.11.28., 209. szám, 1320. o.). Jelenleg nincs 
arra vonatkozó követelmény, hogy a 180 napos HÉA-visszatérítési időszak elkerülése 
céljából le kelljen tenni a biztosítékot. A törvénymódosítás 2008. december 1-jén lépett 
hatályba. 

Ezért az utolsó válasz fényében a Bizottság előreláthatólag javasolni fogja a jogsértési eljárás 
lezárását (IN/C/06/2319).
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