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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy ugyanazon gépjármű után, amelyet egy uniós 
országban vett és hazavitt egy másik uniós országba, kétszer kellett hozzáadottérték-adót
fizetnie. Úgy véli, hogy ez ellentétes a hatodik héa-irányelvvel, valamint a 
szabadkereskedelmi szabályokkal és a nemzetközi joggal. Ügye kivizsgálását és pénze 
visszatérítését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. december 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

Az új szárazföldi gépjárművek beszerzésével kapcsolatos rendelkezéseket a héa-irányelv1

2. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja és 2. cikkének (2) bekezdése tartalmazza. 
Abban az esetben, ha az új szárazföldi gépjárművet olyan ügyfélnek értékesítik, aki azt egy 
másik tagállamba szándékozik vinni, a héa a rendeltetési hely szerinti tagállamban fizetendő 
(„Közösségen belüli beszerzés”). Az ilyen gépjármű ezzel összefüggő Közösségen belüli 
értékesítése a héa-irányelv 138. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) és b) pontja 

                                               
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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értelmében a származási országban héamentes.

A héa-irányelv szerint a gépjármű újnak minősül, ha annak értékesítése az első forgalomba 
helyezést követő hat hónapon belül történik, vagy ha a gépjármű által megtett kilométerek 
száma nem éri el a 6 000 kilométert.

Az uniós szabályozás alapján a kettős adóztatás kizárt.

Abban az esetben, ha németországi székhelyű gépjármű-kereskedő új lakóautót értékesít 
olyan személynek, aki azt az Egyesült Királyságba viszi, a héa az Egyesült Királyságban 
fizetendő.

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

Németországot illetően a releváns rendelkezéseket a forgalmi adóról szóló törvény 
(Umsatzsteuergesetz) 1b. szakaszának (3) bekezdése, 4. szakasza 1. pontjának b) alpontja és 
6a. szakaszának (1) bekezdése tartalmazzák. E rendelkezések értelmében az új jármű 
értékesítése héamentes, ha a járművet átviszik valamely másik tagállamba. Emellett a 
héatörvény 25a. szakasza (7) bekezdése 1. pontjának b) alpontja úgy rendelkezik, hogy egy új 
jármű Közösségen belüli értékesítése nem tartozik a különbözet szerinti adózás hatálya alá.

Az Egyesült Királyság tekintetében az 1994. évi hozzáadottérték-adóról szóló törvény 
10. szakasza akként rendelkezik, hogy a más tagállamból származó új közlekedési eszköz
beszerzése után héa fizetendő.

Úgy tűnik, hogy a kettős adóztatással kapcsolatos problémák vagy a vásárló fellépésével vagy
részéről a kellő gondosság elmulasztásával (a járműkereskedő pontos tájékoztatásának és a 
vonatkozó megjegyzések szerződésbe foglalásának elmulasztása), vagy a gépjármű-kereskedő 
magatartásával (a szerződési feltételek alkalmazásának elmulasztása) kapcsolatosak.

Elképzelhető az is, hogy a német gépjármű-kereskedő a kockázat kizárása érdekében a héa 
letétként történő megfizetését kérte. Ez esetben a vevő a héaletétet a gépjármű kereskedőtől 
visszakapja, ha igazolja, hogy megfelelően értesítette az Egyesült Királyság illetékes 
hatóságait az általa az Egyesült Királyságba szállított új gépjárműről.

A német héatörvény mindenesetre lehetővé teszi a téves héa-visszatérítések korrekcióját, és 
így bizonyos helyzetekben a héa visszatérítését. Ez a kérdés ugyanakkor szükségképpen a 
nemzeti hatóságok és azon adózó (a gépjármű-kereskedő) viszonyában merül fel, aki 
ténylegesen bevallotta a héát, és befizette annak összegét az említett hatóságoknak. A vevő 
vagy a gépjármű-kereskedő részéről a héa tekintetében ejtett esetleges tévedések kijavítása 
érdekében a vevőnek a gépjármű-kereskedőhöz kell fordulnia. Ez a szerződő felek 
kapcsolatában felmerülő kérdés, amely nem függ össze a héa-irányelv megfelelő 
alkalmazásának kérdésével, ezért nem tartozik a Bizottság hatáskörébe.

Következtetés

A vizsgált ügyben kizártnak tűnik a héaszabályozás Németország vagy az Egyesült Királyság 
részéről történt megsértése. 


