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Tárgy: E. J. német állampolgár által benyújtott 0202/2013. számú petíció egy új 
gépkocsi megvásárlása kapcsán a forgalmi adó kettős kivetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Németországban él és ott vásárolt gépkocsit. A járművet főként 
Ausztriában használta. A petíció benyújtója akkor nem tudott arról, hogy annak ellenére is 
regisztráltatnia kellett volna a járművet Ausztriában, hogy az állandó lakóhelye 
Németországban volt. Így most forgalmi adót kell fizetnie Ausztriában. A német 
adóhatóságok nem fizetik vissza a Németországban már megfizetett forgalmi adót. Arról 
tájékoztatták, hogy olyan esetben, ahol csalás gyanúja merül fel, visszatérítésre nincs 
lehetőség. A petíció benyújtója szerint azonban esetében nincs ilyen gyanú. Ehelyett 
gondatlanságról vagy tévedésről van szó. Szeretné megtudni, hogy ilyen esetben van-e 
lehetőség visszatérítésre. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Az új gépjárművek beszerzésével kapcsolatos rendelkezéseket a héairányelv 1 2. cikke 

                                               
1 A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, 
HL L 347., 2006.12.11.
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(1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja és 2. cikkének (2) bekezdése tartalmazza. Olyan új 
személygépkocsi vagy motorkerékpár vásárlása esetén, amelyet átvisznek egy másik 
tagállamba, a héa megfizetésére az érkezési hely szerinti államban kerül sor (ún. Közösségen 
belüli beszerzés). Az ennek megfelelő, Közösségen belüli értékesítés a héairányelv 138. cikke 
(1) bekezdése és (2) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a származási országban 
héamentes. 

A fent említett héairányelv értelmében a jármű akkor tekintendő újnak, ha az értékesítés az 
első forgalomba helyezéstől számított 6 hónapon belül történt, vagy ha a jármű megtett útja 
legfeljebb 6000 kilométer.

Az uniós szabályozás alapján eleve kizárt a kettős adóztatás.

Ha a Németországban letelepedett adóalany olyan járművet értékesít, amelynek megtett útja 
legfeljebb 6000 kilométer, vagy ha a járművet az első forgalomba helyezésétől számított hat 
hónapon belül értékesíti egy olyan személynek, aki a járművet egy másik tagállamba 
(Ausztriába) kívánja átvinni, a héát főszabály szerint ebben a másik tagállamban kell 
megfizetni.

A rendelkezésre álló információk alapján a fent említett elveket mindkét érintett tagállamban 
(ebben az esetben Németországban és Ausztriában is) helyesen alkalmazzák. 

Németország esetében a vonatkozó rendelkezéseket a héatörvény (Umsatzsteuergesetz) 1b. §-
ának (3) bekezdése, 4. §-a 1. pontjának b) alpontja és 6a. §-ának (1) bekezdése tartalmazza. E 
rendelkezések értelmében az új jármű értékesítése héamentes, ha a járművet átviszik valamely 
másik tagállamba. Emellett a héatörvény 25a. §-a (7) bekezdése 1. pontjának b) alpontja úgy 
rendelkezik, hogy egy új jármű Közösségen belüli értékesítése nem tartozik a különbözet 
szerinti adózás hatálya alá.

Ausztria esetében a vonatkozó rendelkezéseket a héatörvény belső piaccal foglalkozó 
melléklete [Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz] 1. cikkének (7), (8) és 
(9) bekezdései tartalmazzák, amelyek kimondják, hogy egy új közlekedési eszköz másik 
tagállamból való beszerzése után Ausztriában kell megfizetni az adót. 

A jelek szerint a felvetett problémák vagy a vásárló fellépésével vagy részéről a kellő 
gondosság elmulasztásával (a járműkereskedő pontos tájékoztatásának és a vonatkozó 
megjegyzések szerződésbe foglalásának elmulasztása), vagy az eladó magatartásával (a 
szerződésben foglaltak alkalmazásának elmulasztása) kapcsolatosak. 

A kockázatok elkerülése érdekében a német járműkereskedők a héa összegének megfelelő 
biztosítékot kérhetnek. A másik tagállam által kiállított megfelelő regisztrációs 
dokumentumok vásárló általi megküldését követően – ami bizonyítja, hogy a járművet végül 
átvitte egy másik tagállamba –, a járműkereskedő visszatéríti a héát az ügyfelének.

A német héatörvény emellett bizonyos esetekben lehetőséget biztosít a téves héabevallások 
javítására és így a héa visszatérítésére. 

Ez a kérdés ugyanakkor szükségképpen a nemzeti hatóságok és azon fél (a járműkereskedő) 
viszonyában merül fel, amely ténylegesen bevallotta a héát és befizette annak összegét az 
említett hatóságoknak. A hatóságok által a héa vonatkozásában elkövetett hibák orvoslása 
érdekében a vevőnek ezért az eladóhoz kell fordulnia. 

Ez a szerződéses felek kapcsolatában felmerülő kérdés, amely nem függ össze a héairányelv 
megfelelő alkalmazásának kérdésével, ezért nem tartozik a Bizottság hatáskörébe.
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Következtetés

A szóban forgó esetben a jelek szerint kizárt a héaszabályok Németország általi megsértése. 


