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adótörvényeknek a belső piacon az áruk szabad áramlására gyakorolt 
negatív hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint a lengyel adószabályok nagy nehézségeket okoznak 
azoknak a lengyel cégeknek, amelyek áruikat az Európai Unió többi államában szeretnék 
forgalmazni. A petíció benyújtója rámutat, hogy a Lengyelországból, illetve Lengyelországba 
történő határon átnyúló áruszállításkor alkalmazott bürokratikus adószabályok nem egyszer a 
kereskedelmi tevékenységek megszűnéséhez vezetnek. A petíció benyújtója ezért arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket a határon átnyúló 
kereskedelemre vonatkozó közös európai adószabályok létrehozásának érdekében, és így 
biztosítsa, hogy a lengyel hatóságok betartsák a belső piacon az áruk szabad áramlásának 
uniós elvét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

Az uniós országok közötti belső vámhatárok eltörlése és a belső piac bevezetése miatt 
szükségessé vált további bejelentési követelmények megszabása az EU-n belüli ügyleteket 
lebonyolító adófizetők terhére, többek között annak érdekében, hogy a tagállamok hatékonyan 
küzdhessenek a HÉA-kijátszás ellen, és ellenőrizhessék az adófizetők EU-n belüli ügyletekre 
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vonatkozó nyilatkozatait. 
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelv bizonyos kötelezettségekkel terheli az adófizetőket e célok megvalósítása érdekében. 
E kötelességek közé tartozik többek között a Közösségen belüli ügyletek külön bevallása a 
HÉA-bevallásokban, valamint az ilyen ügyletekre vonatkozó összesítő nyilatkozat benyújtása. 
A szóban forgó nyilatkozatok elkészítésének szabályait a 2006/112/EK irányelv XI. címének 
6. fejezete szabályozza.
A 2006/112/EK irányelv 262. cikke szerint minden HÉA-azonosítószámmal rendelkező 
adóalany összesítő nyilatkozatot nyújt be az EU-n belüli ügyletekről, a tagállamok által 
meghatározott eljárásoknak megfelelően. Ez a kötelezettség akár egyetlen ügylet tekintetében 
is felmerül.
Az összesítő nyilatkozatok benyújtásának gyakoriságát illetően a tagállamoknak választási 
lehetőségük van. Az összesítő nyilatkozatot általánosságban minden egyes naptári hónapra 
vonatkozóan, egy hónapot meg nem haladó időn belül kell összeállítani. Bizonyos esetekben 
azonban ezek a nyilatkozatok benyújthatók naptári negyedévenként vagy évente (a 
2006/112/EK irányelv 263. cikke, valamint 269–271. cikke).

Lengyelországot illetően az összesítő nyilatkozatok benyújtását a 2004. március 11-i lengyel 
HÉA-törvény1 100. cikke szabályozza. Ez a jelek szerint megfelel a 2006/112/EK irányelv 
rendelkezéseiben foglalt követelményeknek.

Következtetés

A fentiek fényében a Bizottságnak az a véleménye, hogy az uniós jog nem akadályozza meg a 
tagállamokat abban, hogy a petíció benyújtója által említettekhez hasonló követelményeket 
szabjanak meg.

                                               
1 Jogi közlöny, 2004. évi 54. szám, 535. pont, módosított változat.


