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E munkadokumentum célja a javaslat fő tartalmi elemeinek összegzése, valamint néhány –
alaposabb megfontolást igénylő – kérdés kiemelése a bizottsági vita megkönnyítése 
érdekében. A vita alakulásától függően e kérdések kapcsán – vagy bármely olyan kérdés 
kapcsán, amely a bizottsági vita során, illetve a november 4-i mini-meghallgatás alkalmával 
felmerül – az előadó Barbara Weiler még módosításokat fogalmazhat meg.

I. A jelenlegi javaslat háttere

A 2000 májusában elfogadott és 2002. augusztus 8. óta alkalmazott 2000/35/EK irányelv1, 
amelynek célja a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetés elleni küzdelem, a 
gyakorlatban kevés eredménnyel járt. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes 
fizetés továbbra is elterjedt az EU-ban, ám jelentős különbségek tapasztalhatók a tagállamok 
között abban a tekintetben, hogy mennyi idő telik el a fizetésig.

A késedelmes fizetés árt a vállalatok verseny- és életképességének a belső piacon. A fizetési 
késedelmek oda vezethetnek, hogy egyébként életképes és lehetőségekkel rendelkező 
vállalatok csődbe mennek. A társaságok likviditási nehézségei – végigfutva a beszállítói 
láncon – akár csődök sorozatát is beindíthatják. A késedelmes fizetés káros következményei 
még súlyosabbak gazdasági visszaesés idején, amikor a finanszírozási lehetőségek különösen 
beszűkülnek.

A késedelmes fizetést különösen a kis- és középvállalkozások szenvedik meg. Az utóbbiak 
azért sebezhetőbbek, mert készpénzhez jutási lehetőségeik korlátozottabbak, nem állnak 
rendelkezésre megfelelő hitelkezelési rendszerek, nincsenek erőforrásaik a késedelmes 
fizetések kezeléséhez és korlátozottan férnek hozzá alternatív forrásokhoz. 

A felmérések szerint a közszférában általában véve gyakori a késedelmes fizetés. Egy 2008-
ban végzett felmérés szerint a közszféra továbbra is a legrosszabb fizetőnek számít az EU-ban 
azzal, hogy ott átlagosan 65 napig tart egy számla kiegyenlítése, míg ez a mutató az üzleti 
szférában 55 nap. 

Végül, de nem utolsósorban a késedelmes fizetés jelentős akadálya a határokon átívelő 
kereskedelemnek is. A vállalkozók nem szívesen bocsátkoznak bele határokon átívelő 
ügyletekbe, mivel jelentősen nagyobb a bizonytalanság és a behajtás költsége. Sok adóst 
pedig kevésbé aggasztanak a hírnevükön esett esetleges foltok, ha a hitelező és az adós 
székhelye különböző uniós tagállamokban van.

II. A probléma meghatározása

Az Európai Bizottság hatásvizsgálata2 kimutatott számos olyan okot, amely a kereskedelmi 
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetést kiváltja. Ezen okok között van a piaci szerkezet, 
az üzleti ciklus, a finanszírozáshoz való hozzáférés és a költségvetési kényszerek, a hitelezők 
és az adósok belső szervezeti rendje, valamint a tényleges és hatékony jogorvoslat hiánya. A 
Bizottság észrevétele szerint a 2000/35/EK irányelv több kulcsrendelkezését pontosítani 

                                               
1 A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 
2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 200., 43. kötet, 2000.8.8., 35. o.
2 COM (2009) 126, SEC (2009) 315.
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szükséges, mivel a gyakorlatban nehéznek bizonyult a végrehajtásuk.

Ezek az okok összefüggenek egymással és nem lehetséges őket európai uniós szinten kezelni. 
Az EU a problémát kiváltó okok több fontos eleméhez – hatáskör híján – nem tud 
hozzányúlni. Ugyanakkor egy olyan irányelv, amely javít a késedelmes fizetés elleni 
eszközök hatékonyságán és tényleges alkalmazhatóságán, jelentős lépés lehetne a késedelmes 
fizetés problémájának kezelése felé.

III. A Bizottság javaslata

A 2000/35/EK irányelv átdolgozásának célja a késedelmes fizetés elleni eszközök 
hatékonyságának és tényleges alkalmazhatóságának javítása több jelentős változtatás révén:

A javaslat megteremti a késedelmes fizetés miatt bekövetkező adminisztratív költségek 
behajtására való jogosultságot. A behajtás költsége 1 000 eurónál kisebb összegű adósság 
esetében 40 euró, 1 000 és 10 000 euró közötti adósság esetében 70 euró, 10 000 eurós, illetve 
ennél magasabb összegű adósság esetében annak 1%-át kitevő összeg megfizetését jelenti 
(lásd 4. cikk (1) bekezdés). 

Az adminisztratív költségek behajtására való fentebb említett jogosultságon túl a hitelezők 
jogosultak „megfelelő összegű” kompenzációt követelni az „összes fennmaradó behajtási 
költség” után (lásd 4. cikk (3) bekezdés).

Hatóságok esetében a javaslat lerövidíti a fizetési időszakot és a hatóságok számára a 
harmonizált fizetési határidőt 30 napban szabja meg. Hosszabb időszakot csak két feltétel 
megléte esetén engedélyez: ha „az adós és a hitelező erről kimondottan megállapodik” és ha 
„bizonyos körülmények – amelyek között a fizetést objektív okok miatt csak hosszabb idő 
alatt lehet lebonyolítani – indokolttá is teszik ezt” (lásd 5. cikk (4) bekezdés).

Ezenkívül a javaslat a hatóságokat azzal is szeretné eltántorítani a késedelmes fizetéstől, hogy 
bevezeti a számlázott összeg 5%-ának megfelelő átalányösszegű, a késedelem első napjától 
számított kártérítést is. Ez a kártérítés a 4. cikkben meghatározott késedelmi kamaton és 
késedelmi költségeken kívül fizetendő.

Fontos megjegyezni, hogy ezek az intézkedések a vállalkozók számára opcionálisak, azaz 
joguk van intézkedést indítani, de erre nem kötelesek. 

A javaslat 6. cikke megerősíti a nagymértékben tisztességtelen szerződési feltételekre 
vonatkozó rendelkezéseket. Egyik rendelkezése szerint a késedelmi kamatot kizáró 
valamennyi szerződési feltétel mindenkor nagymértékben tisztességtelennek tekintendő.

A 9. cikk kötelezi a tagállamokat annak biztosítására, hogy nem vitatott kintlevőség esetén a 
hitelező felszólamlásától számított 90 naptári napon belül végrehajtható jogcímet lehessen 
szerezni.

Az 1. cikk (2) bekezdése megszünteti annak lehetőségét, hogy az 5 eurónál kisebb összegű 
kamatköveteléseket figyelmen kívül lehessen hagyni.
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IV. Az előadó általános észrevételei

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel az javít a belső piac működésén, különösen 
mivel figyelembe veszi a kis- és középvállalkozások helyzetét is. 

Az előadó megjegyzi, hogy a belső piacon a késedelmes fizetések egyik oka az, hogy nem 
állnak rendelkezésre ellene hatékonyan és ténylegesen alkalmazható eszközök. A Bizottság 
hatásvizsgálatának eredményeiből, valamint több érdekelttől származó információkból és 
tanulmányokból kiderül, hogy a vállalatok nagyon gyakran tartózkodnak attól, hogy 
késedelmes fizetés esetén kamatot számítsanak fel, ugyanis tartanak az ügyfeleikkel fennálló 
kapcsolatok megromlásától vagy az ügyfelek elvesztésétől. Ezenkívül a bizottsági 
hatásvizsgálat szerint a leggyakoribb oka annak, hogy késedelmes fizetés esetén nem 
számítanak fel kamatot, az attól való „félelem, hogy elveszítik a fogyasztót”. 

Mindehhez az előadó hozzáteszi, hogy az IPM (Your Voice in Europe) és az EBTP (European 
Business Test Panel) vizsgálatok – amelyekre a Bizottság hatásvizsgálata is hivatkozik – azt 
mutatják, hogy a vállalatok egyebek mellett azért sem kérnek soha kamatot, mert nem tudják, 
hogy jogukban áll késedelmi kamatot felszámítani.1

E megállapítások fényében az előadó leszögezi, hogy nyilvánvalóan nem elegendő, ha a 
problémát kiváltó okok közül csak az egyiket kezeljük. A késedelmes fizetés ellen csak 
széleskörű kiegészítő intézkedésekkel lehet felvenni a harcot. Ezen intézkedések között kell 
számon tartani a vállalkozások – különösen a kkv-k – tudatosságának fokozását, tájékoztatva 
őket jogaikról. Támogatni szükséges az időben történő fizetést megkönnyítő gyakorlati 
módszereket, így az elektronikus számlázást. Az előadó ezenkívül az időben történő fizetés 
előmozdítása érdekében támogatja az adósok pozitív és negatív listára vételét, valamint a 
bevált gyakorlatok elterjesztését. 

Csakis e módszerek együttes alkalmazása vezethet el végül egy olyan újfajta kereskedelmi 
kultúrához, amely jobban hajlik az időben történő fizetésre és amelyben a késedelmes fizetést 
az ügyfél helyzetével való elfogadhatatlan visszaélésnek és szerződésszegésnek, nem pedig 
rendes gyakorlatnak tekintik. A késedelmes fizetés átpozicionálása jelentős lépés a helyes 
irányba, de nem lehet az egyetlen intézkedés.

Az előadó szeretne részletesebben kitérni arra, hogy milyen módon javíthatók a Bizottság 
javaslatának alábbi pontjai:  

1) a hatóságok és a vállalkozások eltérő kezelése

Az előadó véleménye szerint további vita szükséges arról, hogy eltérően kell-e kezelni a 
hatóságokat és a vállalkozásokat. 

Az előadó elismeri, hogy a hatóságok a vállalkozásoktól eltérő helyzetben vannak a 
költségvetés tervezésekor és a finanszírozási lehetőségek tekintetében. Mindazonáltal nem 
magától értetődő, hogy ez elegendő alap ahhoz, hogy a fizetési határidők és a szankciók 
tekintetében gyökeresen más megközelítés érvényesüljön a hatóságokkal és a 

                                               
1 COM (2009) 126, SEC (2009) 315, 9. o.
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vállalkozásokkal szemben. Véleménye szerint egy vállalat és egy hatóság közötti 
kereskedelmi kapcsolat nem sokban tér el két vállalat közötti kereskedelmi kapcsolattól. 

Az előadó alternatív megoldásként felveti annak lehetőségét, hogy a hatóságokra vonatkozó 
szabályokat alkalmazzák a szolgáltató vállalatokra (víz- és energiaszolgáltatás) is. 

2) a behajtási költségek fejében járó kártalanítási küszöbösszeg (4. cikk (1) bekezdés) 

A 4. cikk előírja, hogy a hitelező jogosult a késedelmes fizetés miatti adminisztratív költségek 
behajtására. Az előadó véleménye szerint a belső adminisztratív költségek miatti kártalanítás 
összegének kellően magasnak kell lennie annak érdekében, hogy ösztönözze a hitelezőket 
pénzük visszakövetelésére, az adósokat pedig még kisebb tartozások esetén is elriassza a
késedelmes fizetéstől. Ezért a 40 eurós kártalanítási összeg az 1 000 eurónál kisebb összegű 
tartozások esetében – még ha csak 5 euróról van is szó – megfelelőnek tűnik. Ugyanakkor 
felvethető, hogy a 10 000 euró vagy ennél magasabb összegű tartozások 1%-ának megfelelő 
kártalanítás indokolható-e. A behajtási költségek elvben mind a kis, mind a nagy összegű 
tartozások esetében ugyanannyit tesznek ki. Az előadó szerint a küszöbösszegekről – az 
arányosság szempontját is figyelembe véve – további vitára van szükség. 

3) a „fennmaradó” behajtási költségek (4. cikk (3) bekezdés)

Az előadó szeretné tisztázni a „fennmaradó” behajtási költség fogalmát. Elképzelhető, hogy a 
„behajtási költség” fogalmát a különböző tagállamokban különbözőképpen értelmezik, 
például abból a szempontból, hogy a behajtási költség tartalmazza-e a munkát végző 
személyek javadalmazását. Véleménye szerint érdemes lenne pontosítani (például egy 
preambulumbekezdés formájában), hogy mit is tartalmaz ez a költség. 

Ez erősítené a javaslattól várt harmonizációs hatást és nagyobb kiszámíthatóságot teremtene 
az adós számára, figyelemmel arra, hogy – eltekintve attól, hogy az összegnek továbbra is 
„megfelelő nagyságúnak” kell lennie – a hitelező által visszakövetelhető további behajtási 
költségnek nincs felső határa.

4) a hatóságok által fizetendő 5%-nyi átalányösszeg (5. cikk (5) bekezdés)

Az 5. cikk a hatóság késedelmes fizetése esetén 5%-os átalányösszeg megfizetését irányozza 
elő. Ez a kártérítés a késedelmi kamaton és a késedelmi költségen kívül fizetendő. Az előadó 
szeretné megvizsgálni, hogy az 5% megfelelő megoldást jelent-e.

5) A javaslat hatása a közkórházakra

Az előadó szerint fontos biztosítani, hogy a javaslat ne eredményezze a magán- és a 
közkórházak megkülönböztetését. Véleménye szerint a késedelmes fizetésre vonatkozó 
szabályok szempontjából a köz- és magánkórházakat egységesen kell kezelni. 

V. Következtetés

E munkadokumentumban az előadó kísérletet tett néhány kulcskérdés megvilágítására. Az 
előadó fenntartja ugyan a jogot, hogy a Bizottság javaslatának további vizsgálata alapján 
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egyéb kérdéseket is felvessen, ám e szakaszban az a szándéka, hogy vitát indítson a javaslat 
érdemeiről, illetve az e dokumentumban felvázolt kiegészítő vagy alternatív megoldásokról.


