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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:D. D., bolgár állampolgár által a „Lessil JSC” vállalat nevében benyújtott, 
1264/2009. számú, további 2 aláírást tartalmazó petíció a bolgár adó- és HÉA-
szabályokról, valamint az Európai Unió e területen érvényben lévő 
jogszabályainak állítólagos be nem tartásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azokra a problémákra utal, amelyekbe a fent nevezett vállalat ütközött 
amiatt, hogy a bolgár hatóságok nem tartják be az Európai Unió HÉA-irányelveit, 
nevezetesen a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvet, 
valamint a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvet. Beadványában rámutat arra, hogy a bolgár HÉA-
szabályozás a csatlakozás előtt számos különleges esetben lehetőséget biztosított az 
adóhatóságnak annak megtagadására, hogy a HÉA-t felszámító személy a befolyt HÉA 
összegét adóköteles tevékenységeivel kapcsolatosan levonja, és ez a helyzet azóta sem 
változott. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hozza meg a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a bolgár adóhatóságok igazgatási 
eljárásaikat az EU-ban érvényes szabályozáshoz igazítsák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.
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A petíció benyújtója úgy véli, hogy a bolgár HÉA-törvény (a továbbiakban: "ZDDS") 70. 
cikkének (5) bekezdése alapján kialakított közigazgatási gyakorlat ellentétes az Európai Unió 
által előírt szabályokkal.

Az említett rendelkezés előírja, hogy a jogellenesen (alaptalanul) kiszámlázott adó esetében 
nincs a HÉA-levonáshoz való jog. Ilyen esetnek minősül a bolgár hatóságok szerint az,
amikor megállapítható, hogy a számlakibocsátás alapjául szolgáló tranzakció a valóságban 
nem jött létre. Az adóhatóság ezt a tényállást a beszállítónál lefolytatott ellenőrzések során 
összegyűjtött adatok alapján állapíthatja meg (alkalmazott személyzet, a személyzet 
képzettsége, szállítási bizonylatok stb.).

A Bizottság észrevételei

A 2006/112/EK irányelv1 (a továbbiakban „HÉA-irányelv”) 203. cikke szerint a HÉA-t 
bármely olyan személynek meg kell fizetnie, aki HÉA-t tüntet fel a számlán. 

Mindemellett a Bíróság állásfoglalása szerint a HÉA-irányelv 168. cikkének a) pontjában 
említett HÉA-levonási jog gyakorlása csak a fizetendő adókra korlátozódhat, vagyis azokra, 
amelyek HÉA-köteles tranzakcióhoz kapcsolódnak, illetve amelyeket megfelelő módon 
befizettek2. Az adólevonási jog nem terjed ki az olyan adóra, amely kizárólag azért fizetendő, 
mert egy számlán feltűntették. A Bíróság szerint ez az értelmezés lehetővé teszi az 
adócsalások hatékonyabb megelőzését, amelyeket könnyebb elkövetni, ha minden 
leszámlázott adót le lehet vonni.

Mindezek alapján amennyiben a terméket vagy szolgáltatást, amelyre a számla vonatkozik, 
nem szállították le, a megrendelő, illetve vásárló nem jogosult a számlán szereplő HÉA 
levonására. Ha az adólevonásra mégis sor került, a HÉA-irányelv 184. cikkében foglaltak 
szerint korrigálni kell3.

A ZDDS 70. cikkének (5) bekezdése lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy elutasítsa az 
adólevonás jogát, amennyiben az általa begyűjtött bizonylatok alapján arra a megállapításra 
jut, hogy a számla alapját képező tranzakció nem valósult meg. A szóban forgó nemzeti 
rendelkezés ilyen jellegű alkalmazása nem tűnik ellentétesnek az Unió HÉA-ra vonatkozó 
szabályozásával. 

Ugyanakkor a Bizottság abban a kérdésben nem foglalhat állást, hogy a tranzakció hiányára 
vonatkozó bizonyítékok, melyekre az adott hatóság egy konkrét esetben – nevezetesen a 
petíció benyújtójának esetében – a döntését alapozza, elegendőek, illetve relevánsak-e. Ennek 
mérlegelését kizárólag a tagállam adóhatósága végezheti, a nemzeti igazságszolgáltatás 
ellenőrzése mellett.

Végezetül – a petíció benyújtójának állításával ellentétben – a nemzeti jogszabályok előírják a 
                                               
1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv, HL L 347., 

2006.12.11., 1. o.
2 A Bíróságnak a C-342/87. sz. Genius Holding-ügyben 1989. december 13-án hozott ítélete,   EBHT, 4227. o., 

13. pont 
3 Uo., 16. pont. Ld. továbbá a Bíróságnak a C-454/98 sz. Schmeink és Cofreth-ügyben 2000. szeptember 19-én 

hozott ítéletét , EBHT, I-6973. o.
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jogtalanul kiszámlázott adó esetén alkalmazandó korrekciós eljárásokat. Az adóalap 
módosulása, a szolgáltatás elmaradása, illetve számlázási hiba esetén a ZDDS 78., 115. és 
116. cikkét kell alkalmazni.

Következtetés

A petícióban ismertetett tények alapján nem állapítható meg az uniós jog megsértése. 


