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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
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Tárgy: Mark Sowery brit állampolgár által benyújtott 0681/2010. számú petíció a 
telefontársaságok által a Kanári-szigeteken alkalmazott hozzáadottérték-
adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel amiatt, hogy a Telefónica O2UK mobiltársaság számláin 
felszámítja a héát, ami a petíció benyújtója szerint a Kanári-szigeteken nem lehetséges, és kéri 
e csalás kivizsgálását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

A petíció

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy egy, az Egyesült Királyságban letelepedett társaság 
(Telefónica O2 UK Ltd., a továbbiakban: „társaság”) hozzáadottérték-adót számít fel a 
Kanári-szigeteken kezdeményezett barangolásos mobiltelefon hívásokra. A petíció benyújtója 
világosan elmagyarázta a társaságnak, hogy a Kanári-szigeteken nem alkalmazandó a héa, 
majd a társaság arról tájékoztatta, hogy „bár a Kanári-szigetek maga mentes a héa megfizetése 
alól, azok a szolgáltatók, akikkel szerződésünk van, alkalmazzák a héát, ezért ennek költségét 
a fogyasztókra hárítjuk”. Véleménye szerint ez a magatartás jogellenes.
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A Bizottság észrevételei
A petíció benyújtója e kérdéssel kapcsolatban már felvette a kapcsolatot a Bizottsággal. 2010. 
augusztus 31-én az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság a következő választ adta számára:

„Bár a Telefónica O2 UK Ltd. válasza zavaros és félrevezető, úgy tűnik, hogy lényegében 
helyes (az egyesült királyságbeli héát a Kanári-szigeteken indított hívások után is meg kell 
fizetni). Az Ön által nyújtott felvilágosítás alapján feltételezzük, hogy a távközlési 
szolgáltatásokat egyesült királyságbeli magánszemély fogyasztók (nem héaköteles 
adóalanyok) számára nyújtják.
A héa-irányelv szerint (59. cikk a) és b) pont) az Unión kívül (például a Kanári-szigeteken1) 
letelepedett szolgáltatók által az Unió területén lakóhellyel rendelkező magánszemély 
fogyasztók számára nyújtott távközlési szolgáltatások azon a helyen adókötelesek, ahol azokat 
ténylegesen használják és igénybe veszik A Kanári-szigeteken az egyesült királyságbeli 
állampolgárok által kezdeményezett barangolásos mobiltelefon hívások esetében a héát ezért 
az Egyesült Királyságban kell megfizetnie a távközlési szolgáltatások Unión kívül letelepedett 
szolgáltatójának. A távközlési szolgáltatás nyújtójának – aki a héa Egyesült Királyságban 
való megfizetéséért felelős – rendszerint kérnie kell az Egyesült Királyságban történő 
nyilvántartásba vételét. Ez esetben a Telefónica O2 UK Ltd. valószínűleg a kanári-szigeteki 
szolgáltatóktól vállalja át ezt a feladatot.
A héa tekintetében alkalmazott e bánásmódot az Unión belül letelepedett távközlési 
társaságok közötti verseny torzulásának elkerülése indokolja.
Ha az egyesült királyságbeli lakos számára nyújtott távközlési szolgáltatásokat ténylegesen a 
Kanári-szigeteken használják és veszik igénybe (és nem az Egyesült Királyságban), akkor nem 
kell megfizetni az egyesült királyságbeli héát. Ehhez azonban értékelni kell a tényeket, 
amelyet az Egyesült Királyság hozzáadottérték-adóért felelős intézményének kell elvégeznie. 
2015-től egyértelművé válik az értelmezés, mivel a távközlési szolgáltatások a magánszemély 
letelepedési helyén lesznek héakötelesek.”
E ponton a Bizottság megismétli a fent kifejtett megállapításait.

Következtetés
A petíció alapján a Bizottság nem tartja indokoltnak a jogi lépéseket egyetlen uniós 
tagállammal szemben sem, mivel a kifogásolt helyzet, úgy tűnik, nem sérti az uniós jogot.

                                               
1 A Kanári-szigetek kizárólag a héakötelezettség szempontjából tekintendő az Unión kívüli területnek.


