
CM\792284HU.doc PE429.647v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

25.9.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Gertrud Martin, német állampolgár által benyújtott 407/2009. számú petíció a
hozzáadottérték-adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel amiatt, hogy Németországban 7%-os HÉA érvényes olyan 
cikkekre, mint a szarvasgomba, a versenylovak vagy a szilikonmell, míg a gyermekruhákra, 
cipőkre, pelenkára és orvosságokra kirótt HÉA 19%. A petíció benyújtója azt javasolja, hogy 
valamennyi termék esetében végezzenek értékelést annak érdekében, hogy objektív módon 
megállapíthassák az alkalmazandó áfa-kulcsot. Javasolja továbbá, hogy alacsony szintű áfa 
vonatkozzon a családi termékekre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A hatályos közösségi jogszabály, azaz a HÉA-irányelv1 értelmében a tagállamok minden 
adóköteles tevékenység tekintetében egy általános HÉA-kulcsot alkalmaznak, amely nem 
lehet 15%-nál kevesebb (96. és 97. cikk). A tagállamok egy vagy két kedvezményes 
                                               
1 A 2009. május 5-i 2009/47/EK tanácsi irányelvvel (HL L 116., 2009.5.9., 18–20. o.) módosított, 2006. 
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11.)
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adómértéket alkalmazhatnak, kizárólag a HÉA-irányelv III. mellékletében felsorolt termékek 
és szolgáltatások értékesítésére (98. cikk). Ez a Tanács által egyhangúlag elfogadott jegyzék 
tárgyalások és politikai kompromisszumok eredménye. A kedvezményes adómérték nem 
lehet alacsonyabb mint 5% (99. cikk). Az irányelv ezenkívül különös rendelkezéseket is előír 
(102–105. cikk), illetve bizonyos tagállamok számára átmeneti eltéréseket biztosítottak ettől 
az adómértékekre vonatkozó alapvető közösségi kerettől (109–129. cikk). Ebben a keretben a 
tagállamok meghatározhatják az általuk alkalmazott adómértékeket.  

A Bizottság 2007-ben vitát kezdeményezett a kedvezményes közösségi HÉA-kulcsok 
keretének általános felülvizsgálatáról (COM(2007)380), amelyet a Gazdasági és Pénzügyi 
Tanácsban 2009. március 10-én elért politikai megállapodás zárt le – ez alapján dolgozták ki a 
2009/47/EK tanácsi irányelvet. A Tanácsban alaposan megvitatták a kedvezményes HÉA-
kulcsok általános rendszerének kérdését, és nehéz tárgyalások eredményeként született meg a 
megállapodás, amely tiszteletben tartja a tagállami érdekek törékeny egyensúlyát a 
kedvezményes HÉA-kulcsok politikai szempontból érzékeny területén. Néhány tagállam 
hangsúlyozta, hogy a kedvezményes HÉA-kulcsokra vonatkozó jövőbeni döntéseknek 
csökkenteniük kell a kedvezményes HÉA-kulcsok általános alkalmazási körét. Ezért nehéz 
lenne egyhangú megállapodást elérni a Tanácsban a HÉA-irányelv III. mellékletének új 
bővítéséről, például a kifejezetten a családokhoz kapcsolódó termékek esetében.

Érdemes megjegyezni, hogy a HÉA-irányelv szerinti kedvezményes adómértékek a 
tagállamok számára választhatók. Ezenkívül, amint azt az Európai Bíróság által a C-481/98. 
sz. ügyben hozott ítélet is mutatja, bizonyos feltételek esetén a tagállamok nem kötelesek 
ugyanazt a HÉA-kulcsot alkalmazni az irányelv III. mellékletében szereplő kategóriák 
egészére. Az egyes tagállamok önállóan dönthetnek ebben a kérdésben, figyelembe véve saját 
társadalmi-gazdasági helyzetüket, költségvetési politikájukat és politikai preferenciáikat. 
Jóllehet a Bizottság felelős a közösségi jog helyes végrehajtásának biztosításáért, ha a 
jogszabályokat tiszteletben tartják, a Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni abba, hogy 
a német kormány milyen HÉA-mértékeket határoz meg, vagy hogy alkalmaz-e kedvezményes 
adómértéket a HÉA-irányelv III. mellékletében meghatározott kategóriákba tartozó áruk és 
szolgáltatások értékesítése tekintetében. A Bizottság ugyanakkor hasznos gazdasági 
elemzéseket tartalmazó tanulmányokat biztosított, hogy segítse a tagállamokat a 
döntéshozatalban.

Az élelmiszer-ágazatot illetően a III. melléklet 1. kategóriájába tartoznak az „Emberi és állati 
fogyasztásra szolgáló élelmiszerek (beleértve az italokat is, de az alkoholos italok 
kivételével); általában élelmiszer-készítésre szolgáló élő állatok, magvak, növények és 
összetevők; általában élelmiszer kiegészítésére vagy helyettesítésére szolgáló termékek”. 
Ebből következően a szarvasgomba, a garnélarák és az ásványvíz kedvezményes adómérték 
alá tartozhat.

Jóllehet a HÉA-irányelv kedvezményes adómérték alkalmazását teszi lehetővé az általában 
emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszerek készítésére szolgáló élő állatok értékesítése 
esetében, néhány tagállam, köztük Németország, a kedvezményes adómérték alkalmazását 
olyan állatok, különösen a lovak értékesítése esetében is engedélyezi, amelyek általában más 
szükségletek kielégítésére szolgálnak. A Bizottság ezért vizsgálatot indított több tagállam 
HÉA-jogszabályaival kapcsolatban, és jogsértési eljárásokat kezdett. Az érintett tagállamokat 
hivatalosan felkérte, hogy az egyes élő állatok, és különösen a lovak esetében alkalmazott 
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kedvezményes HÉA-kulcs tekintetében módosítsák a jogszabályaikat. A Bizottság szerint az 
alkalmazandó adómértéknek az általános adómértéknek kell lennie. Az eljárások nem minden 
esetben jutottak el az Európai Bíróságig, de a tagállam által a Bizottság indokolással ellátott 
véleményére adott választ figyelembe véve valószínűleg ez lesz az eredmény.

Ami a gyógyszereket illeti, a HÉA-irányelv III. mellékletének 3. kategóriája szerint az 
általában az egészségügyben, a betegségek megelőzésére, gyógykezelésre és az 
állatgyógyászatban használt gyógyszerészeti termékekre kedvezményes adómérték 
vonatkozhat a tagállamokban.

A HÉA-irányelv III. mellékletének 4. kategóriája értelmében a tagállamok kedvezményes 
adómértéket alkalmazhatnak a kifejezetten a fogyatékossággal élők számára tervezett 
termékekre (gyógyászati berendezések, segédeszközök és más felszerelések), amelyek a 
fogyatékossággal élők személyes és kizárólagos használatára szolgálnak, és amelyeket a 
fogyatékossággal élők vásárolnak meg a fogyatékosságuk enyhítésére, illetve kezelésére. 
Ebben az összefüggésben a mellimplantátumok protézisnek minősülnek, ilyenformán 
beletartoznak a „gyógyászati berendezés” kifejezés fogalmába.

A HÉA-irányelv III. mellékletének 5. kategóriája szerint az utasok és útipoggyászuk szállítása 
kedvezményes adómérték alá tartozhat. A siklóval történő szállításra ez a rendelkezés 
vonatkozik.

A HÉA-irányelv III. melléklete egyik kategóriában sem tartalmazza a csecsemőruhák 
értékesítését, sem a gyermekcipők vagy csecsemőpelenkák értékesítését.  Következésképpen 
nincs olyan jogalap, amely Németország számára lehetővé tenné a kedvezményes adómérték 
alkalmazását ezekre a termékekre. 

Az élő állatok, különösen a versenylovak értékesítésére vonatkozó kedvezményes adómérték 
alkalmazásától eltekintve a Bizottság azon a véleményen van, hogy a német HÉA-törvény 
nem ellenkezik a hozzáadottérték-adó területén érvényes közösségi jog jelenlegi állásával a 
petíció benyújtója által említett szempontokat illetően. 

Amennyiben a közösségi jogot tiszteletben tartják, az Európai Bizottságnak nem áll módjában 
beavatkozni abba, hogy a német kormány milyen HÉA-mértékeket határoz meg, vagy hogy 
alkalmaz-e kedvezményes adómértéket bizonyos termékek és szolgáltatások értékesítése 
tekintetében.


