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Tárgy: A Jörg Wischhusen német állampolgár által benyújtott 1429/2009. számú, 
159 aláírást tartalmazó petíció a csökkentett héa-kulcsok pelenkákra történő 
alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói azt kérik, hogy a pelenkákra is alkalmazzák a csökkentett héa-kulcsot. Ezt 
azzal indokolják, hogy a pelenka alapvető fogyasztási cikk a kisgyermekes családok számára. 
Felhívják a figyelmet arra, hogy az állateledelre csökkentett héa-kulcs vonatkozik, ami azt 
jelenti, hogy a kutyákhoz és a macskákhoz képest a kisgyermekek hátrányos helyzetben 
vannak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

2008. július 7-én a Bizottság elfogadta a 2006/112/EK irányelvnek (a továbbiakban: héa-
irányelv) a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról 
szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot1. A Bizottság fő célja az volt, hogy egyenlő 
lehetőségeket biztosítson a tagállamok számára, valamint nagyobb átláthatóságot, 

                                               
1 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő 
módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló COM (2008) 428 javaslat 
Lásd.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf
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következetességet és a belső piac zökkenőmentes működését a helyben nyújtott 
szolgáltatásokra alkalmazott kedvezményes héa-kulcs tekintetében, a munkaerő-igényes és 
éttermi szolgáltatásokat is ideértve.
A javaslat ugyanakkor néhány technikai kiigazítást is tartalmaz. Konkrétabban szólva, a 
csökkentett héa-kulcsra jogosult gyógyszerészeti termékek körét valamennyi nedvszívó 
higiéniai termékre kiterjesztették, a babapelenkákat is ideértve. 
A Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) 2009. március 10-i ülésén – miután hosszasan 
tárgyaltak a csökkentett héa-kulcsok átfogó rendszeréről – az uniós tagállamok 
pénzügyminiszterei politikai megállapodásra jutottak a csökkentett héa-kulcsok általános, 
valamint egyes meghatározott ágazatokban történő alkalmazásáról. Az ECOFIN keretében 
mindenekelőtt arról született megállapodás, hogy a tagállamok számára biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy tartósan csökkentett héa-kulcsokat alkalmazzanak például az alábbi 
munkaerő-igényes szolgáltatásokra vonatkozóan: kerékpárok, lábbelik és bőráruk, ruházati 
termékek és háztartási fehérnemű kisebb javításai; magánháztartásokban végzett takarítás; 
házi gondozói szolgálat; fodrászat; magánlakások felújítása és javítása, valamint éttermi 
szolgáltatások.
Az áruk tekintetében csupán a könyveket vették fel a csökkentett héa-kulcsra jogosult áruk és 
szolgáltatások jegyzékébe. Továbbá arról is megállapodás született, hogy a 2008. évi 
bizottsági javaslat minden egyéb tétele (a babapelenkákat is ideértve) nem jogosult a 
csökkentett héa-kulcsra. Május 5-én a Tanács elfogadta a 2009/47/EK irányelvet1, amely jogi 
szövegbe foglalta a 2009. március 10-én született megállapodást.

A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy az adózás területén az egyhangúság szabálya 
érvényesül.  Ezért végső soron a Tanács dönthet arról, hogy mely termékek tartozhatnak a 
csökkentett héa-kulcsok hatálya alá.

                                               
1 A Tanács 2009/47/EK irányelve a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke 
tekintetében történő módosításáról. HL L 116., 2009.5.9., 18. o. –
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


