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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója eredetileg a német Bundestaghoz fordult e kérdéssel azzal a céllal, hogy 
elérje a vállalatok egymás közötti tranzakcióira kivetett héa alóli mentességét, hogy így az 
adó csak a végfelhasználókat terhelje. Bár a vállalatközi héát le tudják vonni a végösszegként 
megállapított hozzájárulásból, a vállalatok úgy érzik, nagy adminisztratív teher nehezedik 
rájuk. A Bundestag tájékoztatta a petíció benyújtóit, hogy a vállalatközi pénzmozgások héa 
fizetési kötelezettség alóli mentesítése a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
2006/112/EK irányelv értelmében jogellenes lenne. Az irányelv elfogadását megelőzően 
Németország és Ausztria a fordított adózási rendszer alkalmazását javasolták, azt azonban 
számos tagállam és a Bizottság sem támogatta. A Bundestag arról is tájékoztatta a petíció 
benyújtóját, hogy a vállalatoknak végeredményben nem kell megfizetniük a héát a vállalatok
közötti tranzakciók után, amennyiben az árut nem végfelhasználónak értékesítették. 
Németországban ráadásul jelenleg olyan szabályozás van hatályban, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy a legfeljebb 500 000 EUR forgalommal rendelkező vállalatok csak azon 
tranzakciók esetén fizessenek a kormánynak héát, amelyek végül elérték a végfelhasználókat. 
A 2011 végéig hatályban lévő szabályozást úgy dolgozták ki, hogy mentesítsék a kkv-kat és a 
független vállalkozásokat az előzetes héa fizetési kötelezettség alól, illetve az alól, hogy 
várniuk kelljen az olyan tranzakciók utáni adó-visszatérítésére, amelyek nem értek el 
végfelhasználóhoz. A Bundestag ugyanakkor egyetért a petíció benyújtójának a túlzott 
adminisztratív teherről vallott nézetével, és úgy döntött, hogy továbbítja a petíciót a német 
pénzügyminisztériumnak azzal a felkéréssel, hogy emeljen szót az uniós szabályok 
egyszerűsítése érdekében. Úgy döntött továbbá, hogy a petíciót az Európai Parlamentnek is 



PE452.750v02-00 2/8 CM\870257HU.doc

HU

továbbítja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója eredetileg a német Bundestag petíciós bizottságához fordult e kérdéssel. 
A petíciós bizottság végleges döntésében észrevételeket tett az uniós héarendszerrel 
kapcsolatban és a petíciót további véleményezésre továbbította az Európai Parlamentnek.

A petíció benyújtója lényegében az ugyanazon tagállam területén honos, héa megfizetésére 
kötelezett személyek között végzett ügyletek jelenlegi héa elbírálását bírálja. Egyfelől leírja, 
hogy héát kell fizetni a valamely héa megfizetésére kötelezett személy által értékesített vagy 
nyújtott valamennyi áru és szolgáltatás után. Másfelől, az ilyen ügyletek jogosultja –
amennyiben maga is héa megfizetésére kötelezett személy – a saját gazdasági tevékenységei 
céljára felhasznált beszerzései után már megfizetett héát levonhatja.

Egyszerűsítés céljából a petíció benyújtója a német héarendszer héa megfizetésére kötelezett 
személyek közötti ügyletek tekintetében történő módosítását javasolja. További érvelése 
szerint nem kellene héát kiszámlázni, amennyiben az ügylet jogosultja maga is héa 
megfizetésére kötelezett személy és héa-azonosítószámokat alkalmaznak. Az adót csak a 
termék vagy szolgáltatás végső felhasználó részére történő értékesítése esetén kellene 
kiszámlázni és kivetni.

A petíció benyújtója áttekinti a fizetendő vagy az adóhatóság által visszatérítendő héa 
összegét időszakonként kiszámító héa megfizetésére kötelezett személy önadózásán alapuló 
héa beszedési folyamatát. Érvelése szerint a rendszer arra kötelezi a héa megfizetésére 
kötelezett személyeket, hogy egyes, az adóhatóság és a magánszektor számára 
megfoghatatlan adminisztratív kötelezettségeknek tegyenek eleget. 

I. A forgalmi adók kivetésének rendszere

a) A petíció benyújtójának javaslata

Mindezek alapján a petíció benyújtója a forgalmi adó „egyfázisú” modelljét javasolja, 
amelyet kiskereskedelmi szinten, úgynevezett kiskereskedelmi adó formájában vetnek ki. A 
kizárólag a vásárlás helyén kivetett ilyen adók lefedik a magánfogyasztókkal közvetlenül 
végzett valamennyi kereskedelmi ügyletet, így lehetséges, hogy a kiskereskedelmi adó 
kiterjedjen a gyártókra és nagykereskedőkre is, amikor magánfogyasztók részére közvetlenül 
értékesítenek. 

Ezen adórendszer alapja a kiskereskedelmi ár. Az adóteher általában pontosan kiszámítható. 
Felmerülnek azonban bizonyos, az alábbiakban kifejtett hátrányok.

A kiskereskedelmi forgalom után fizetendő adó esetén nehéz megkülönböztetni az 
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adóztatandó és nem adóztatandó értékesítést. A fizetési kötelezettség magas szintű könyvvitelt 
igényel.

Egy ilyen rendszer ezért szükségessé teszi, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a héa-
azonosítószám visszaélésszerű használatából eredő adóveszteség korlátozására irányuló 
nemzeti intézkedések bevezetésére. A bizonyítási teher első sorban a szállítóra hárul, akinek 
igazolnia kell az ügylet adómentességét. A kötelezettség további bejelentési 
kötelezettségekkel járna, ennélfogva a működési költségek emelkedéséhez vezetne.

Emellett mind az adóhatóságnak, mind pedig az üzleti szektornak hosszadalmas, költséges és 
bonyolult eljárással kellene szembenéznie. Az illetékes adóhatóságoknak egyedi eseteket 
kellene vizsgálniuk és el kellene dönteniük, hogy a héa megfizetésére kötelezett személy 
képes-e bizonyítani, hogy az átvett árukat/szolgáltatásokat a vásárló gazdasági 
tevékenységére, nem pedig vállalkozásidegen célokra (főleg magáncélú fogyasztásra) 
használják fel. A héa megfizetésére kötelezett személyeknek gyakran meg kellene várniuk a 
nemzeti bíróságok ítéletét arra vonatkozóan, hogy a bizonyíték kielégítő volt-e vagy sem.

b) A héa-irányelvben meghatározott héarendszer1

A jelenlegi héarendszer megoldja a szolgáltató problémáját, akinek ellenőriznie kellett az 
ügyfél jogállását a szolgáltatás adóztatandóságával kapcsolatban, mivel a szolgáltatások 
kedvezményezettje dönti el, hogy a héát le kell-e vonni; amely döntést az adóhatóság a 
későbbiekben megvizsgál. Más szóval: az adókötelezettségre vonatkozó bizonyítási teher 
részben a vásárlóra hárul.

A jelenlegi héa az egyes gyártási szakaszokban kizárólag a hozzáadott érték adóztatásával 
elkerüli a forgalmi adó dominóhatását. Emiatt kedveltebb a héa a hagyományos forgalmi 
adóknál. A héa elvben minden áru- és szolgáltatásnyújtásra alkalmazandó. Az értékesítések 
után fizetendő héa a vételár bizonyos százaléka, ebből azonban a héa megfizetésére kötelezett 
személy jogosult levonni a korábbi szakaszban már megfizetett adókat. Kettős adózás ezért 
nem merül fel, az adót pedig kizárólag a termelés és forgalmazás egyes szakaszaiban 
hozzáadott érték után fizetik meg. 

Az adó megállapítására és beszedésére minden ügylet (vásárlás/eladás) esetén az értékesített 
áru vagy szolgáltatás értéke alapján kerül sor. Az eladó felszámítja a vevőnek a héát és ezt a 
héát befizeti az adóhatósághoz. A vevő tekintetében a levonáshoz való jog a levonható héa 
adóztatandóvá válásakor merül fel. Az ügyfél elvben jogosult a héát a szállításkor levonni. Az 
áruk és szolgáltatások vásárlója dönti el, hogy az adó levonható-e, és ha igen, milyen 
mértékben. 

A héa szempontjából nyilvántartásba vett kereskedőkhöz egy számot rendelnek. Nekik a 
számlán fel kell tüntetniük az ügyfelek részére felszámított héát. Ily módon az ügyfél − 
amennyiben bejegyzett kereskedő − tudja, hogy ezután mennyit vonhat le, a fogyasztó pedig 
tudja, hogy mennyi adót fizetett a végtermék után. Ily módon a héa pontos összegét 
szakaszokban fizetik meg, a rendszer pedig bizonyos mértékben önfegyelmező.

                                               
1 A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 

1−118. o.).
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A jelenlegi héa-irányelv különös szabályozásokat ír elő a kisvállalkozások tekintetében. A 
különös szabályozások általános célja az általános héa-szabályok alkalmazásával összefüggő 
adminisztratív teher csökkentése.

A héa-irányelv1 szabályozási keretet határoz meg, amely alapján a bizonyos értékhatárt meg 
nem haladó éves árbevétellel rendelkező vállalkozások mentesülnek a héa megfizetése alól. 
Az adómentesség előnyeit kihasználni nem képes kisvállalkozások esetében továbbá a héa-
irányelv jelentős mérlegelési jogkört biztosít a tagállamok számára az egyszerűsített 
adómegállapítási és beszedési eljárások alkalmazása tekintetében.

c) A „fordított adózási” mechanizmus

A területükön a fordított adózás alkalmazására vonatkozó felhatalmazás beszerzése érdekében 
Németország és Ausztria a hatodik héa-irányelv2 korábbi 27. cikke – a héa-irányelv jelenlegi 
395. cikke – alapján eltéréseket kérelmezett. Kérelmeik a fordított adózási mechanizmus 
általánosított használatának bevezetését irányozták elő a vállalkozások közötti (B2B), 5 000, 
illetve 10 000 euró számlaértéket meghaladó áru- és szolgáltatásnyújtások esetére.

A fordított adózási mechanizmus lehetővé teszi az áruk vagy szolgáltatások szolgáltatói
számára, hogy nem számítsanak fel héát az ügyfeleiknek. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató 
nem fizeti be a héát az államkincstárnak, hanem az erre irányuló kötelezettség áthárul az 
ügyfélre, aki számára így lehetővé válik a fizetésnek az előzetesen felszámított adó levonásból 
történő ellentételezése. Másként fogalmazva, a rendszer abban áll, hogy az árut vagy 
szolgáltatást átvevő, héa megfizetésére kötelezett személy válik felelőssé a héa 
megfizetéséért. Amennyiben az átvevő teljes adólevonási joggal rendelkező rendes adóalany, 
a héa elszámolására és levonására ugyanazon a héa-bevalláson kerül sor, tényleges fizetés 
nélkül. 

Ezen intézkedések bevezetése alapvetően megváltoztatta volna a héarendszert, felszámolva a 
héa egyik jellegzetességét, a több fázisú fizetést, amely alapján az államkincstár részére 
fizetendő héa teljes összegét a termelési/forgalmazási láncban szakaszokban fizetik meg. 

Az Európai Bizottság ezért ellenezte Ausztria és Németország által a hatodik héa-irányelv 27. 
cikke alapján benyújtott fordított adózási mechanizmus általános alkalmazására irányuló 
eltérések iránti kérelmét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 113. cikke 
a kizárólagos alap a közvetett adók olyan mértékű harmonizálására, amennyire az ilyen 
harmonizáció a belső piac létrehozásához, működéséhez, és a verseny torzulásának 
elkerüléséhez szükséges. A héa-irányelv tekintetében az uniós végrehajtó intézkedéseket a 
Tanácsnak egyhangúlag kell elfogadnia. Egy ezen az alapon benyújtott javaslat minden 
tagállam számára lehetővé tenné a héarendszer módosítását, azonban a tagállamoknak az 
Európai Parlamenttel történő konzultációt követően a javaslatot egyhangúlag kellene 
elfogadniuk a Tanácsban. 

                                               
1 284. cikk et seq.
2 A Tanács 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás, Hivatalos Lap L 145., 1977.6.13. 
1-40. o.
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II. A nemzeti héa-törvény héa-irányelvnek való megfelelése

A héa az Európai Unióban egy, az Unió térségéhez tartozó valamennyi tagállamra kiterjedő 
hozzáadottérték-adó rendszer. Az egyes tagállamok nemzeti héa-jogszabályainak meg kell 
felelniük a héa-irányelv rendelkezéseinek. Az irányelv határozza meg az uniós héa alapvető 
kereteit, azonban bizonyos fokú rugalmasságot enged a tagállamoknak a héa-jogszabályok 
végrehajtása tekintetében. A számos lehetőség és eltérés megléte eltérő szabályokhoz vezet, 
például a levonások, mentességek, kötelezettségek és kulcsok tekintetében.

A főleg az „Umsatzsteuergesetz”-ben rögzített német héajog a héa-irányelven alapszik. Mivel 
az irányelv egységes héa lefedettséget hoz létre az Európai Unión belül, Németország számára 
nem lehetséges, hogy az egyik adóalany által valamely másik adóalany részére értékesített 
termékek és szolgáltatások tekintetében ne alkalmazzon héát. Az ilyen (törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási jellegű) intézkedések az uniós joggal összeegyeztethetetlenek lennének. A 
Bizottság az EUMSz. 258. cikkében meghatározott kötelezettségszegés megállapítása iránti 
eljárást kezdeményezhet annak biztosítása érdekében, hogy az érintett tagállamok a 
jogszabályaikat összhangba hozzák a vonatkozó uniós jogszabályokkal. Amennyiben 
valamely tagállam nem felel meg az uniós jognak, a Bizottság az ügyet az Európai Unió 
Bírósága elé viheti, amelynek ítélete kötelező erejű. 

Következtetés

A héa-irányelvben meghatározott uniós jog nem engedi a tagállamok számára olyan tartalmú 
nemzeti rendelkezések elfogadását, amelyek alapján – elvben – nem kell héát kivetni 
valamely tagállam területén héa megfizetésére kötelezett személyek között végzett ügyletek 
után.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. június 10.

A petíció benyújtója kiegészítő észrevételeiben megismétli azon álláspontját, hogy az 
adóalanyok közötti ügyletekre a héa nem vonatkozhatna, ha az érintett felek héa-azonosító 
számukat használják. Szerinte egy ilyen rendszer biztosítaná, hogy a héa nélküli nettó ár 
kerüljön kiszámlázásra.

Eme álláspontjának nyomatékosítása érdekében a Közösségen belüli kereskedelmi 
mechanizmusra hivatkozik. Érvelése szerint nem terheli héa a Közösségen belüli ügyleteket, 
és ezért a helyzet egyértelműbb. 

Ezen túlmenően hivatkozik azokra a nehézségekre, amelyek „Soll-Besteuerung” jelenségéhez 
kapcsolódnak. Ezen adóztatási módszer – mely szerint a héa akkor esedékes, amikor az 
ügyletre sor kerül – elfogadhatatlan a vállalkozások számára. A petíció benyújtója ezt azzal 
indokolja, hogy ha az áru vagy szolgáltatás vevője nem fizeti meg az ellenértéket, a 
szolgáltatónak akkor is meg kell fizetnie a héa-t a hatóságoknak. A tényleges bevétel 
adóztatásának módszere – az úgynevezett „Ist-Besteuerung” – kedvezőbb lenne az üzleti 
szektornak és az államnak is.

Héa-vonatkozások
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A héa-irányelv1 2. cikke úgy határozza meg az adóköteles ügyletek körét, hogy többek között 
ilyen a tagállamon belül az adóalanyként eljáró személy vagy szervezet által ellenszolgáltatás 
fejében teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás. 
Az uniós héa-rendszer elveit tekintve a héa az áruk és szolgáltatások végső fogyasztását 
terhelő adó, de kialakítása szerint az olyan termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás minden 
szakaszában érvényesül, amelynek tekintetében a szolgáltató megkapja az árat, tekintet nélkül 
arra, hogy ki fizeti meg az árat. A héa-rendszer egyértelműen a szolgáltatás jellegétől függ.
A héa-irányelv 9. cikkének (1) bekezdése szerint „adóalany” az a személy, aki bármely 
gazdasági tevékenységet bárhol önállóan végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére. 
A Közösségen belüli ügyletek vonatkozását tekintve meg kell jegyezni, hogy ezek a 
tevékenységek – a petíció benyújtójának álláspontjával ellentétben nem esnek a héa hatályán 
kívül. 
A Közösségen belüli ügyletekre alkalmazandó hatályos héa-rendszer eredete a 91/680/EK 
irányelvben a határokon átnyúló termékértékesítés adóztatásának „átmeneti rendszerében” 
található, aminek az a célja, hogy a más tagállambeli adóalanynak történő termékértékesítés a 
rendeltetési hely szerinti tagállamban adózzon, és mentesítést adott a terméket indító 
tagállamban a héa alól. 

A héa-irányelv 138. cikke technikai értelemben kivételt ír elő, mely az abban a 
rendelkezésben megállapított feltételeknek megfelelő termékértékesítésre vonatkozik. A 
termékértékesítés mentességének folyománya az, hogy a Közösségen belüli beszerzés után az 
adó megfizetése a héa-irányelv 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja értelmében a 
vevő kezében van. 
A termékek érkezés helye szerinti tagállamban való adóztatása egy új adóköteles esemény 
létrehozásával valósul meg: ez a Közösségen belüli termékbeszerzés, miközben a termékek 
indító tagállamban való belső adóztatás alóli mentesség a héa-irányelv 169. cikkének b) 
pontjában előírt levonási jog révén valósul meg.
E tekintetben a legtöbb határokon átnyúló termékértékesítés kísérteties hasonlóságot mutat a 
termékexport és termékimport adóügyi kezelésével.
A héa-irányelv a 62. és azt követő cikkekben állapítja meg az adóköteles eseményre és a héa 
felszámíthatóságára vonatkozó szabályokat A 63. cikk szerint e területen a termékértékesítés 
és szolgáltatásnyújtás tekintetében az az általános szabály, hogy az adóköteles esemény és az 
adó felszámíthatósága azon időpontban keletkezik, amikor a termék értékesítése vagy a 
szolgáltatás nyújtása megtörténik. Ezzel az elvvel a rendszer azt a tényt követi le, hogy a héa 
a fogyasztást terhelő adó. 
A héa esedékessége időpontjának kérdése szorosan kapcsolódik a levonási jog keletkezésének 
pillanatához. A számlázási rendszeren alapuló héa-rendszerben a számlán szereplő –
megfizetett vagy esedékes – héa levonható. Igaz, hogy a levonási jog felmerülhet a héa 
szolgáltató általi megfizetése előtt, de a jelenlegi rendszer megoldja azt a helyzetet is, amikor 
a számlát még nem állították ki vagy számlakibocsátásra egyáltalán nem kerül sor.

                                               
1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 
L 347., 2006.12.11.) Ez az irányelv 2007. január 1. hatállyal hatályon kívül helyezte a hatodik héa-irányelvet, 
ezzel a közösségi héa-jogszabályok körében elsődlegessé vált. 
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Ezen túlmenően a héa-irányelv 66. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára annak előírását, 
hogy a héa – egyes ügyletek vagy az az adóalanyok egyes kategóriái esetében – többek között 
legkésőbb az ár megfizetésekor válik felszámíthatóvá. Ez a rendelkezés az ún. „Ist-
Besteuerung” , az az adóztatási mód, amelyre a petíció benyújtója javaslataiban utal. A német 
jog az Umsatzsteuergesetz 13. cikke (1) bekezdésének b) pontjában – a 20. cikkel 
összefüggésben – tartalmazza e lehetőség végrehajtását.
A héa-irányelv VII. címe megkülönbözteti az adóalapot a termékértékesítés vagy 
szolgáltatásnyújtás, a Közösségen belüli termékbeszerzés, a termékimport és más jogcímek 
szerint. Az irányelv 73. cikkében az adóalap akként kerül meghatározásra, hogy az tartalmaz 
mindent, ami azon teljesítés ellenértékét képezi, amelyet ezért az ügyletért a vevőtől, a 
szolgáltatás megrendelőjétől vagy harmadik személytől az eladó vagy a szolgáltatás nyújtója 
kap, vagy amelyet e személyeknek kapniuk kell, beleértve az ezen értékesítés árát közvetlenül 
befolyásoló támogatásokat. Ez a rendelkezés magában foglalja a héa-irányelv alapelveinek 
egyikét, mely szerint az értékelés alapja a ténylegesen megkapott ellenérték 1 , aminek 
folyománya az, hogy az adóhatóság egy esetben sem számíthat fel magasabb héa-t, mint amit 
az adóalany megfizetett 2.

A héa-irányelv 90. cikke értelmében lemondás, visszautasítás, illetve teljes vagy részleges 
nemfizetés avagy az értékesítés bekövetkezte utáni árengedmény esetén az adóalap a 
tagállamok által meghatározott feltételek szerint megfelelő mértékben csökken. Ez a 
rendelkezés ezért megköveteli a tagállamoktól az adóalap, és következésképpen az adóalany 
által fizetendő héa csökkentését, ha az ügylet megkötése után az adóalany az ellenértéket 
részben vagy egészben nem kapta meg.

Ezt a rendelkezést a német Umsatzsteuergesetz 17. cikke ülteti át. E cikk (2) bekezdésének 1. 
pontja írja elő az adóalap fizetésképtelenség esetén történő kiigazítását.

Amint az a petícióra adott első válaszban már kifejtésre került, ismételten hangsúlyozni kell, 
hogy a hatályos héa-rendszer alapján az ügylet kedvezményezettjének kell eldöntenie, hogy a 
héa levonható-e. Az eladó nem köteles ellenőrizni a vevő jogállását a szolgáltatás 
adóztathatóságával kapcsolatban. Az eladó ügyletei – mentesség érvényesülésének hiányában 
– minden esetben adókötelesek.
Ezen túlmenően az elaprózott fizetés csökkent bizonyos csalási/nemfizetési (pl. 
fizetésképtelenség miatt) kockázatokat, mivel a héa-összeg (és ennélfogva a kockázat is) több 
adóalany között oszlik meg. Az „egylépéses adó” azzal jár, hogy az adó teljes összegét a 
láncban utolsó helyen állónak kell megfizetnie (néha kiskereskedelmi szinten kisebb 
adózónak), aminek eredménye a kockázat e szinten történő koncentrációja

Mindazonáltal első ránézésre lehetnek olyan esetek, melyekben a két adóalany közötti 
ügyletekre történő adókirovás pusztán elméleti. A héa-rendszert azonban egységes egésznek 
kell tekinteni. Egyes vonatkozások módosítása vagy különleges szabályozás bevezetése olyan 
zavarokat kelt, amelyek nem egyeztethetőek össze az alapelvekre építő, megmaradó 
szabályokkal.

Általános szempontok

                                               
1 EB, a 230/87. sz. Naturally Yours Cosmetics ügyben 1988. november 23-án hozott ítélet (EBHT 1988., 
6365. o.) 16. pontja.
2 EB, a C-317/94. sz. Gibbs-ügyben 1996. október 24-én hozott ítélet (EBHT 1996., I–5339. o.) 24. pontja
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A Bizottság 2010. december 1-jén tette közzé a „Zöld könyv a héa jövőjéről - Úton egy 
egyszerűbb, szilárdabb és hatékony héarendszer felé” című közleményét (COM(2010) 695 
végleges és SEC(2010) 1455 végleges), amely részletesen foglalkozik az egységes piacon 
belüli határokon átnyúló ügyletek héa-szempontú kezelésével, és példaként számos adóztatási 
lehetőséget említ. A Bizottság a zöld könyvről nyilvános konzultációt indított, és az említett 
dokumentum az interneten a következő címen érhető el: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm
A petíció benyújtóját felkérjük véleményének kifejtésére és a felvetett kérdésekre válaszul 
további észrevételek megtételére a jelenlegi héa-rendszer javításáról. A beadványok az 
említett weboldalon lévő hivatkozás megnyitásával közvetlenül beküldhetőek.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikke értelmében a Tanács az Európai 
Parlamenttel, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, 
különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag rendelkezéseket fogad el a többek 
között a forgalmi adók vonatkozó jogszabályok olyan mértékű harmonizálására, amennyire az 
ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, működéséhez, és a verseny torzulásának 
elkerüléséhez szükséges.

Az Európai Unió Szerződéseinek keretében valamennyi uniós szinten meghozandó adózási 
döntésre az egyhangúsági szabály vonatkozik. Azaz a héa-irányelv területén minden 
módosításhoz és annak elfogadásához a Tanácsban ülésező 27 tagállam egyhangú szavazata 
szükséges.

A hatályos héa-irányelv szerint a tagállamoknak olyan nemzeti forgalmiadó-jogszabályokat 
kell elfogadniuk, amelyek biztosítják, hogy az adóalanyok közötti, az országon belüli 
ügyletek a héa hatálya alá tartozzanak. A belföldi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a 
Közösségen belüli termékbeszerzés és harmadik országokból történő termékimport – ha 
kivételek nem érvényesülnek – a héa hatálya alá tartozik.


