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PR_CNS_art51am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 
irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0677  – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0677),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0433/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földgáz és a villamos energia 
importjára és adóztatási helyére vonatkozó 
rendelkezéseket illetően megállapítható, 
hogy a 77/388/EGK irányelvet a gáz és a 
villamos energia értékesítési helyére 
vonatkozó szabályok tekintetében 
módosító 2003. október 7-i 2003/92/EK 
tanácsi irányelv által létesített külön 

(2) A hatályban lévő szabályok biztosítják, 
hogy a héát a földgáz vagy a villamos 
energia megrendelő általi tényleges 
fogyasztásának helyén szedjék be. Ezek a 
szabályok tehát kizárják a tagállamok 
közötti verseny torzulásának lehetőségét.
A földgáz és a villamos energia importjára 
és adóztatási helyére vonatkozó 
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rendszer nem alkalmazható a földgáznak az 
elosztó hálózat részét nem képező 
vezetéken keresztül történő importjára és 
értékesítésére, így különösen nem a szállító 
hálózathoz tartozó azon vezetékek esetére, 
amelyeken keresztül a határokon átnyúló, 
földgázvezetéken történő ügyletek zöme 
megvalósul. Célszerű ezért a földgáz 
valamennyi földgázvezetéken keresztül 
történő importját és értékesítését a külön 
rendszer hatálya alá vonni.

rendelkezéseket illetően megállapítható, 
hogy a 77/388/EGK irányelvet a gáz és a 
villamos energia értékesítési helyére 
vonatkozó szabályok tekintetében 
módosító 2003. október 7-i 2003/92/EK 
tanácsi irányelv által létesített külön 
rendszer nem alkalmazható a földgáznak az 
elosztó hálózat részét nem képező 
vezetéken keresztül történő importjára és 
értékesítésére, így különösen nem a szállító 
hálózathoz tartozó azon vezetékek esetére, 
amelyeken keresztül a határokon átnyúló, 
földgázvezetéken történő ügyletek zöme 
megvalósul. Ez azt jelenti, hogy a külön 
rendszer hatálya jelenleg indokolatlanul 
korlátozott illetve nincs összhangban a 
gazdasági élet valós állapotával. Célszerű 
ezért a földgáz valamennyi 
földgázvezetéken keresztül történő 
importját és értékesítését a külön rendszer 
hatálya alá vonni. Ezenkívül 
egyértelműséget kell teremteni a 
2006/112/EK irányelv Közösségen belüli 
következetes alkalmazásának és 
értelmezésének biztosítása érdekében, 
összhangban a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. 
június 26-i 2003/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 2. 
cikkében szereplő 
fogalommeghatározásokkal, beleértve a 
földgáz vezetéken történő szállítására és 
elosztására vonatkozó közös 
fogalommeghatározásokat.
__________
1 HL L 176., 2003.7.15., 57. o.

Or. en

Indokolás

A javasolt intézkedés céljának és hatályának tisztázása.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a külön rendszer jelenleg nem 
alkalmazható a földgázszállító 
tartályhajókon keresztül történő importra 
és értékesítésre sem, holott az ilyen módon 
szállított földgáz tulajdonságai 
megegyeznek a vezetéken importált és 
értékesített földgázéval, és az 
újragázosítását követően szintén 
földgázvezetéken szállítják. Célszerű ezért 
a földgázszállító tartályhajón keresztül 
történő importot és értékesítést is a külön 
rendszer hatálya alá vonni.

(3) Ez a külön rendszer jelenleg nem 
alkalmazható a földgázszállító 
tartályhajókon keresztül történő importra 
és értékesítésre sem, holott az ilyen módon 
szállított földgáz tulajdonságai 
megegyeznek a vezetéken importált és 
értékesített földgázéval, és az 
újragázosítását követően szintén 
földgázvezetéken szállítják. Célszerű ezért 
a földgázszállító tartályhajón keresztül 
történő importot és a vezetéktől vezetékig
történő értékesítést is a külön rendszer 
hatálya alá vonni.

Or. en

Indokolás

A javasolt intézkedés céljának és hatályának tisztázása.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az első határokon átnyúló távfűtési- és 
távhűtési hálózatokat már üzembe 
helyezték. A távfűtés és a távhűtés 
értékesítése és importja ugyanazokat a 
problémákat veti fel, mint a földgázé és a 
villamos energiáé. A hatályban lévő 
szabályok biztosítják, hogy a héát ott 
szedjék be, ahol a megrendelő a földgázt 
vagy a villamos energiát ténylegesen 
fogyasztja. Ezek a szabályok tehát 
kizárják a tagállamok közötti verseny 
torzulásának lehetőségét.
Következésképpen célszerű a földgázra és 

(4) A határokon átnyúló első távfűtési- és 
távhűtési hálózatokat már üzembe 
helyezték. A távfűtés és a távhűtés 
értékesítése és importja tekintetében
ugyanazok a problémák merülnek fel, mint 
a földgáz és a villamos energia
tekintetében. Következésképpen célszerű a 
földgázra és a villamos energiára 
alkalmazott rendszert alkalmazni a 
távfűtésre és a távhűtésre is.
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a villamos energiára alkalmazott a
rendszert alkalmazni a távfűtésre és a 
távhűtésre is.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges a külön rendszer elvének újbóli kifejtése, mivel azt egy korábbi 
preambulumbekezdés már kellően tisztázta. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság hatáskörébe tartozó, a 
földgáz-, a villamosenergia- és a 
távhőszolgáltatás terén alkalmazott 
kedvezményes 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 adómérték versenyt torzító 
hatásának megítélésére vonatkozó, a 
2006/112/EK irányelv 102. cikkében 
meghatározott 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, ami semlegessé teszi a héa 
mértékét. 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.

Or. en
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Indokolás

A javasolt intézkedés céljának és hatályának tisztázása.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EK-Szerződés 171. cikke alapján 
létrehozott közös vállalkozások és más 
struktúrák feladata a közösségi politikák 
végrehajtása. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az adóztatás hatására az adóztatás 
helye szerinti tagállam a többi tagállam 
rovására előnyben részesüljön, a 
Közösségek által létrehozott, jogi 
személyiséggel rendelkező, és az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet alapján a Közösségek 
általános költségvetése terhére tényleges 
hozzájárulásokat kapó közös vállalkozások 
számára mentességet kell biztosítani a 
beszerzéseik után fizetendő héa alól.

(7) Az EK-Szerződés 171. cikke alapján 
létrehozott közös vállalkozások és más 
struktúrák feladata a közösségi politikák 
végrehajtása. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az adóztatás hatására az adóztatás 
helye szerinti tagállam a többi tagállam 
rovására előnyben részesüljön, a 
Közösségek által létrehozott, jogi 
személyiséggel rendelkező, és az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet alapján a Közösségek 
általános költségvetése terhére tényleges 
hozzájárulásokban részesülő közös 
vállalkozások számára mentességet kell 
biztosítani a beszerzéseik után fizetendő 
héa alól, feltéve hogy nem végeznek a 
2006/112/EK irányelv 9. cikkének (1) 
bekezdése értelmében vett gazdasági 
tevékenységet.

Or. en

Indokolás

A javasolt intézkedés céljának és hatályának tisztázása.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ebben az összefüggésben indokolt az 
említett elvet 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, melyek gazdasági értékük 
miatt az ingatlanszerzéshez hasonlíthatók.
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. Ezzel ellentétben ki 
kell zárni ezen irányelv hatálya alól 
azokat a kisebb helyreállításokat vagy 
javításokat, melyek jellegükből adódóan 
korlátozott gazdasági jelentőséggel 
bírnak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által az e rendelkezéshez javasolt szöveg („ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, 
illetve az ingatlan jelentős átalakítása”) nem zárja ki egyértelműen alkalmazási köréből 
azokat az egyszerű helyreállításokat vagy javításokat, melyek jellegükből adódóan korlátozott 
gazdasági jelentőséggel bírnak.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
V cím – 1 fejezet – 4 szakasz – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az V.cím 1. fejezete 4. szakaszának 
címe helyébe a következő szöveg lép:
„Szállító- illetve elosztóhálózatokon
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keresztül teljesített termékértékesítés 
teljesítési helye”

Or. en

Indokolás

A javasolt intézkedés céljának és hatályának tisztázása.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 pont
2006/112/EK irányelv
38 cikk, 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az adóköteles viszonteladó számára a 
földgázvezetéken vagy földgázszállító 
tartályhajón keresztül történő 
földgázértékesítés, a villamosenergia-
értékesítés, illetve a távfűtési vagy 
távhűtési hálózaton keresztül történő fűtés 
vagy hűtés értékesítése esetén a teljesítés 
helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol az 
adóköteles viszonteladó azon gazdasági 
tevékenységének székhelye vagy állandó 
telephelye van, amely részére a terméket 
értékesítik, ilyen székhely vagy állandó 
telephely hiányában pedig ahol állandó 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye 
van.

1. Az adóköteles viszonteladó számára a 
földgázvezetéken vagy földgázszállító 
tartályhajón keresztül vezetéktől vezetékig
történő földgázértékesítés, a 
villamosenergia-értékesítés, illetve a 
távfűtési vagy távhűtési hálózaton keresztül 
történő fűtés vagy hűtés értékesítése esetén 
a teljesítés helyének azt a helyet kell 
tekinteni, ahol az adóköteles viszonteladó 
azon gazdasági tevékenységének székhelye 
vagy állandó telephelye van, amely részére 
a terméket értékesítik, ilyen székhely vagy 
állandó telephely hiányában pedig ahol 
állandó lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye van.

Or. en

Indokolás

A javasolt intézkedés céljának és hatályának tisztázása.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 pont
2006/112/EK irányelv
39 cikk, 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 38. cikk hatálya alá nem tartozó, 
földgázvezetéken vagy földgázszállító 
tartályhajón keresztül történő 
földgázértékesítés, villamosenergia-, illetve 
távfűtés és távhűtés értékesítése esetén a 
teljesítés helyének azt a helyet kell 
tekinteni, ahol a megrendelő a termékeket 
ténylegesen használja vagy fogyasztja.

A 38. cikk hatálya alá nem tartozó, 
földgázvezetéken vagy földgázszállító 
tartályhajón keresztül vezetéktől vezetékig
történő földgázértékesítés, 
villamosenergia-, illetve távfűtés és 
távhűtés értékesítése esetén a teljesítés 
helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a 
megrendelő a termékeket ténylegesen 
használja vagy fogyasztja.

Or. en

Indokolás

A javasolt intézkedés céljának és hatályának tisztázása.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 11 pont
2006/112/EK irányelv
168 a cikk (új) – 1 albekezdés 

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.

Ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, illetve 
az ingatlan jelentős átalakítása során az 
adókötelezettséggel egyidejűleg keletkező 
eredeti adólevonási jogot csak az 
ingatlannak az adólevonásra jogosító 
ügyletek céljából történő tényleges 
használata arányában lehet gyakorolni. Ki 
kell zárni e rendelkezés hatálya alól a 
kisebb helyreállításokat vagy javításokat.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által az e rendelkezéshez javasolt szöveg („ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, 
illetve az ingatlan jelentős átalakítása”) nem zárja ki egyértelműen alkalmazási köréből 
azokat az egyszerű helyreállításokat vagy javításokat, melyek jellegükből adódóan korlátozott 
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gazdasági jelentőséggel bírnak.
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INDOKOLÁS

A javaslat háttere

E javaslattal a Bizottság a 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: héa irányelv) öt különböző 
területén kívánja bevezetni az alábbi néhány technikai javítást:

 a földgáz, távfűtés és távhűtés értékesítésére vonatkozó külön héa-rendszer hatályának 
tisztázása;

 a földgáz-, villamosenergia- és távhőszolgáltatás esetében a kedvezményes héa-mérték 
bevezetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítése;

 az EK-Szerződés 171. cikke alapján létrehozott közös vállalkozások héa-státuszának 
tisztázása;

  a Bulgáriával és Romániával kötött csatlakozási szerződésekben foglalt egyes 
mentességek felvétele a héa irányelv szövegébe;

 ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, illetve az ingatlan jelentős átalakítása esetén a héa-
levonási jogot érintő szabály tisztázása.

A villamos energiát és a földgázt a héa tekintetében áruként kezelik. Technikai okokból 
azonban különösen nehéz volt meghatározni a villamos energia és a földgáz értékesítési 
helyét. A kettős adóztatás illetve az adóztatás elmulasztásának elkerülése, valamint a héa-
rendszerből adódó akadályoktól mentes, valódi belső piac megvalósítása érdekében az a 
döntés született, hogy a „földgázelosztó” hálózaton keresztül történő gázértékesítés helye a 
megrendelő gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye. Arról is döntöttek, 
hogy a földgáz utolsó szakaszban – vagyis a kereskedőktől és elosztóktól a végső 
fogyasztónak – történő értékesítését azon a helyen adóztatják meg, ahol a megrendelő 
ténylegesen felhasználja és fogyasztja az árut.

Mindazonáltal az alkalmazás „elosztó hálózatokra” való korlátozásával a használt 
szakkifejezések kihagyták a külön héa-rendszer hatálya alól a földgázvezetéken keresztül 
történő földgáz-értékesítést.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy szinte minden határokon átnyúló ügylet jelenleg azon külön 
héa-rendszer hatályán kívül esik, melyet pontosan a határokon átnyúló értékesítésekből 
adódható torzulások kiküszöbölése céljából hoztak létre.
Időközben a tagállamok a héa irányelv szellemében járnak el, ugyanakkor nem követik azt 

szó szerint és nem vonják a külön héa-rendszer hatálya alá a vezetéken keresztül történő 
gázértékesítést. A jogalkotónak tisztáznia kell ezt a nem kielégítő helyzetet annak érdekében, 
hogy jogbiztonságot teremtsen az üzemeltetők és az adóhatóságok számára.

Ezenkívül a Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a földgáz-értékesítés esetében a külön 
héa-rendszer jelenleg nem alkalmazható a földgázszállító tartályhajókon keresztül történő 
importra és szállításra sem, holott az ilyen földgáz tulajdonságai megegyeznek a vezetéken 
importált illetve szállított, majd a gázosítást követően földgázvezetéken történő szállításra 
szánt földgázéval. Ezért nem indokolt az eltérő kezelés.
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Ezenkívül a határokon átnyúló első távfűtési- és távhűtési hálózatokat már üzembe helyezték 
és ezeknél is felmerülnek ugyanazok a problémák mint a földgáz (vagyis olyan áru, melynél 
nehéz meghatározni az értékesítés helyét) esetében. Ennek megfelelően a Bizottság javasolja, 
hogy ugyanolyan módon kezeljék a hálózaton keresztül történő távfűtés- és távhűtés-
szolgáltatást mint a földgázt.

A héa irányelv 102. cikke szerint ha egy tagállam kedvezményes adómértéket kíván 
alkalmazni a földgáz-, a villamosenergia-értékesítés, a távhő- és távhűtésszolgáltatás terén, a 
Bizottság beleegyezését kell kérnie, melynek meg kell állapítania, hogy fennáll-e a verseny 
torzulásának veszélye. Amennyiben a földgáz, távfűtés és távhűtés értékesítésére vonatkozó 
külön héa-rendszer esetében az adóztatási hely az a hely, ahol ezeket a tételeket a 
megrendelőnek értékesítik, nem merülnek fel olyan határokon átnyúló kérdések, melyek a 
versenyt illetően aggályokra adnának okot.

Az EK-Szerződés 171. cikke alapján létrehozott közös vállalkozások uniós 
pénzeszközökből finanszírozáshoz jutnak és vámmentességet élveznek. Az a tagállam, 
melyben székhellyel rendelkeznek és melyben jelentős számú beszerzést végeznek, vissza 
nem téríthető héában részesül, míg az összes tagállam az uniós költségvetéshez történő 
hozzájárulása révén hozzájárul e közös vállalkozások finanszírozásához. Ez a Bizottság 
szerint felborítja az egyensúlyt a közös vállalkozások székhelye szerinti tagállamok javára. A 
Bizottság javasolja, hogy tisztázzák a rendszert és az EK-Szerződés 171. cikke alapján 
létrehozott közös vállalkozásokat „nemzetközi szervezeteknek” tekintsék a héa irányelv 151. 
cikke (1) bekezdése b) pontja értelmében.

Általánosságban a héa irányelv előírja, hogy az adóalanyok héa-levonásra jogosultak, 
amennyiben azokat a termékeket és szolgáltatásokat, melyekre vonatkozóan héa került 
kifizetésre illetve fizetendő, adólevonásra jogosító ügyletek végzésére használják fel. E 
rendelkezésnek az egyidejűleg üzleti és nem üzleti célokat szolgáló ingatlanszerzésre történő 
alkalmazása olyan helyzetek előtt nyitotta meg az utat, melyek nem biztosítják többé, hogy 
valamennyi adóalany egyenlő elbánásban részesüljön. Ennek megfelelően a Bizottság 
javasolja a szabály tisztázását annak előírásával, hogy az egyidejűleg üzleti és nem üzleti 
célokat szolgáló ingatlanszerzés esetén az eredeti adólevonási jog gyakorlása korlátozódjon az 
ingatlan ténylegesen üzleti célokra való felhasználásának mértékére.

Az előadó véleménye

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és pozitív lépésnek tekinti az adóalanyok és a 
hatóságok számára az egyértelműség és a jogbiztonság megteremtése felé vezető úton. Ennek 
megfelelően az előadó kijelenti, hogy támogatja a Bizottság javaslatait.

Mindazonáltal az előadó rá kívánja irányítani a jogalkotó figyelmét számos olyan pontra, 
melyek megítélése szerint további tisztázásra szorulnak a jelenlegi javaslatban:

 A földgáz, távfűtés és távhűtés értékesítésére vonatkozó külön héa-rendszer hatályának 
tisztázása

Az előadó úgy véli, fennáll annak kockázata, hogy a javaslat nem tisztázza kellőképpen az 
intézkedés hatályát. Az előadó felhívja a jogalkotó figyelmét, hogy nem szűnik meg teljesen a 
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szöveg félreérthetősége, ha a héa irányelv 38. és 39. cikkében a „a földgázelosztó-hálózaton 
keresztül történő gázértékesítés” kifejezés helyébe egyszerűen a „ földgázvezetéken vagy 
földgázszállító tartályhajón keresztül történő földgázértékesítés” kifejezés lép. Ezenkívül, bár 
a vonatkozó rendelkezésekben változnak a kifejezések, az e rendelkezéseket tartalmazó V. 
cím 1. fejezete 4. szakaszának címe nem változik („Elosztó-hálózaton keresztül teljesített 
termékértékesítés teljesítési helye”). Végezetül a javasolt szöveg alkalmazási körével 
kapcsolatban felmerült aggályokat illetően az előadó javasolja annak egyértelművé tételét, 
hogy a tartályhajón keresztül történő szállításnak „vezetéktől vezetékig” kell történnie. A 
Tanácsnak meg kell ragadnia ezt a lehetőséget, hogy kiküszöböljön minden félreérthetőséget 
a végső szövegben. Ezért helyénvaló:

 olyan kereszthivatkozást felvenni a földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 
26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvbe, mely a földgáz vezetéken 
történő szállítására és elosztására vonatkozó közös fogalommeghatározásokat 
tartalmaz;

 módosítani a héa-irányelv V. címe 1. fejezete 4. szakaszának címét annak 
biztosítására, hogy annak hatálya kiterjedjen a szállító- illetve elosztóhálózatokon
keresztül teljesített gázértékesítésre is;

 pontosítani, hogy „a tartályhajón keresztül történő szállítás” úgy értendő, hogy az 
vezetéktől vezetékig történik.

 Az ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, illetve az ingatlan jelentős átalakítása esetén a 
héa-levonási jogra vonatkozó szabály tisztázása.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság által az e rendelkezéshez javasolt szöveg 
(„ingatlanszerzés, -építés, -felújítás, illetve az ingatlan jelentős átalakítása”) nem zárja ki 
egyértelműen alkalmazási köréből azokat a kisebb helyreállításokat vagy javításokat, melyek 
jellegükből adódóan korlátozott gazdasági jelentőséggel bírnak. Az előadó véleménye szerint 
e rendelkezés nem eredményezhet olyan további adminisztratív és bürokratikus előírásokat, 
melyek kedvezőtlen hatással lehetnek a kis- és középvállalkozásokra. Ennek megfelelően az 
előadó javasolja, hogy tisztázzák e kérdést a módosított szövegben.
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