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petíció az Egyesült Államokból Finnországba behozott árukra kivetett héáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Egyesült Államokból Finnországba behozott árukkal kapcsolatban 
alkalmazandó héa-szabályozást kifogásolja. A szabályok egyszerűsítését javasolja, és öt 
javaslatot tesz a jelenlegi szabályozás javítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

Az üzleti élet képviselői felvetettek egy, a vámtarifák eltörléséről szóló megállapodásra 
vonatkozó javaslatot, amelyet a Bizottság tudomásul vett. Jelenleg azonban nem ezt tartja a 
megfelelő útnak. A világ legintegráltabb gazdasági kapcsolatában a vámtarifák összességében 
alacsonyak. A legfőbb akadálynak az úgynevezett határátlépést követő vagy nem vámjellegű 
intézkedések tekinthetők, amelyekkel a Transzatlanti Gazdasági Tanács foglalkozik. Jelenleg 
ezt a szervet tekintik a nehézségek leküzdésének legígéretesebb és leghatékonyabb 
eszközének.
A petíció benyújtójának a tagállami héamértékek harmonizálására vonatkozó javaslata 
tekintetében érdemes megjegyezni, hogy a múltban a Bizottság már két alkalommal (1995-
ben és 1998-ban) javaslatot nyújtott be általános adómérték előírására, amely egy 15%-os alsó 



PE467.119v01-00 2/3 CM\870285HU.doc

HU

küszöbértékű és 25%-os felső határértékű sávban helyezkedik el. A Tanács mindkét esetben 
módosította az adómértékek közelítésére vonatkozó javaslatokat, csak a 15%-os minimális 
adómérték elvét tartva meg.
Azon alternatív javaslat tekintetében, amely szerint az alacsonyobb héát alkalmazó 
országoknak a magasabb héát kivető országoknál kevesebbet kellene fizetniük az Uniónak, 
hangsúlyozni kell, hogy a héa-bevételek elsősorban a tagállamok nemzeti költségvetését 
gyarapítják, és azoknak csupán kis része szolgálja az uniós költségvetés finanszírozását. A 
tagállami héamérték azonban irreleváns az uniós költségvetéshez való hozzájárulás 
kiszámításakor.
A harmadik javaslat tekintetében, amely szerint az Európai Unió tagállamai közötti határokon 
átnyúló kereskedelmet mentesíteni kellene az adók alól, meg kell jegyezni, hogy a közvetett 
adózás területén nem létezik teljes uniós szintű harmonizáció. Ez azt jelenti, hogy uniós 
jogszabályok hiányában a tagállamok jogosultak adót kivetni, és egyoldalúan határozhatnak 
azok mértékéről és számítási módjáról mindaddig, amíg megfelelnek a Szerződés 
alapelveinek és egyéb másodlagos jogszabályoknak. Ha azonban jogszabályt fogadtak el, az 
azt jelzi, hogy a tagállamok tulajdonképpen megállapodásra jutottak a szóban forgó 
szabályokról. 
Ami az uniós héarendszer elveit tekinti, a héa a termékek vagy szolgáltatások végső fogyasztó 
általi felhasználására kivetett, ugyanakkor az áruk és szolgáltatások értékesítésének minden 
olyan szakaszában jelen lévő adó, amelyben a terméknek vagy a szolgáltatásnak megfizetik az  
ellenértékét, függetlenül az ellenértéket kifizető személyétől. A héa-rendszer egyértelműen a 
termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás természetétől függ. 

A jelenlegi szabályok értelmében – főszabályként – a terméket feladása vagy elfuvarozása 
esetén a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a termék a megrendelő részére 
történő feladás vagy fuvarozás megkezdésének időpontjában található (a héa-irányelv1

32. cikke).

Bizonyos feltételek mellett a termékértékesítés – ha a terméket az egyik tagállamból a 
másikba adják fel vagy fuvarozzák el – a feladási tagállamban mentes a héa alól, az adóalany 
pedig jogosult a Közösségen belüli termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatban felmerült héa levonására (a héa-irányelv 138., 139. és 169. cikke). Ebben az 
eseten a termék feladásának vagy fuvarozásának érkezési helye szerinti tagállamban történik a 
beszerző Közösségen belüli beszerzése.

A petíció benyújtójának negyedik javaslata a ruházatra alkalmazandó alacsonyabb 
héamértékre és vámtételekre vonatkozik. A vámtarifák csökkentésével kapcsolatos kérdéseket 
jelenleg a multilaterális dohai fejlesztési menetrend keretében vitatják meg. E tárgyalások 
során az Unió célja a magas, a kiemelkedően magas és a lépcsőzetesen alkalmazott 
vámtarifák csökkentése, ami jelentősen növelheti a kereskedelmi lehetőségeket. 
A 2008. júliusi miniszteri találkozóról készült elnökségi dokumentum tartalmazza a 
vámtarifák csökkentésének módozatairól szóló tervezetet, amely egyrészt a fejlett országokra 
(beleértve az Uniót és az Egyesült Államokat is) alkalmazandó, nyolcas együtthatójú 
képletből, másrészt a fejlődő országokra alkalmazandó, magasabb együtthatójú és 
rugalmassági mechanizmusokkal ellátott képletből áll (úgynevezett „Swiss-Formula”, egy 
olyan matematikai képlet, amelyet valamennyi vámtarifasorra alkalmaznak, ezzel biztosítva a 

                                               
1 A Tanács 2006. november 28-i módosított 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről.
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hasonló mértékű, általános vámtarifa-csökkentést). 
A dohai fejlesztési menetrend a textil- és ruházati ágazatban megszüntetné a kiemelkedően 
magas vámtarifákat. A jelenleg tárgyalás alatt álló módozatok szerint ez a textilágazat 
esetében és a fejlett országokban – beleértve az uniós vámokat is – mintegy 50%-os 
vámtarifa-csökkentést vonna maga után, az Egyesült Államokban pedig például eltörölne 
minden kiemelkedően magas vámot. 

A közelmúltbeli viták – beleértve a miniszterek között Davosban folytatott vitákat is –
hozzájárultak azon célkitűzés megerősítéséhez, amely alapján a WTO-tagok jelenleg egy 
olyan politikai csomag kialakításán munkálkodnak, amelyet a nyári szünet előtt el kellene 
fogadni. 

Ami az ötödik javaslatot illeti, amelynek célja annak a küszöbnek a megemelése, amelyet az 
egy időben importált termékek értékének a héa felszámításához meg kell haladnia, 
emlékeztetni kell arra, hogy a héa-irányelv közös, valamennyi tagállamban egyformán 
alkalmazandó héarendszert hoz létre. E közös héa-rendszer egyik fő célkitűzése a verseny 
torzulásának elkerülése. A termékbehozatalt ezért ugyanolyan mértékű héa terheli, mint 
amely mérték a behozatal szerinti tagállam hazai termékértékesítéseire alkalmazandó. A héa-
irányelv az ellenőrzés gyakorlati szempontjait figyelembe véve azonban kimondja, hogy a kis 
áruszállítmányok behozatala héamentes. A Bizottság véleménye szerint ezek a behozatalra 
vonatkozó különleges héaszabályok szükségesek a verseny torzulásának elkerülése 
érdekében, mivel például megakadályozzák az uniós polgárokat olyan nem uniós termékek 
vásárlásában, amelyek után nem fizettek uniós héát.
Végül hozzá kell tenni, hogy 2010. december 1-jén a Bizottság közzétette „A héa jövőjéről: 
Úton egy egyszerűbb, szilárdabb és hatékony héarendszer felé” című zöld könyvet 
(COM(2010) 695 végleges és SEC(2010) 1455 végleges), amelyben egyebek mellett széles 
körűen tükröződik az egységes piacon a határokon átnyúló tranzakciók héaszempontú 
kezelésének kérdése, és amelyben példaként különféle lehetséges adózási opciókra utalnak. A 
zöld könyvben egyéb témákat, így különösen a héamértékek, a mentességek és a 
kisvállalkozások kérdését is elemzik. A Bizottság e zöld könyvről nyilvános konzultációt 
indított. Az említett dokumentum a következő internetes oldalon érhető el: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm

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 többek között 
a forgalmi adókra vonatkozó jogszabályok olyan mértékű harmonizálására, amennyire az 
ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, működéséhez, és a verseny torzulásának 
elkerüléséhez szükséges.

Az egyhangúsági szabály az Európai Unió szerződéseinek keretében az adókról uniós szinten 
meghozandó valamennyi határozatra vonatkozik. Ezért bármilyen módosítás vagy jogszabály 
elfogadásához a héa-irányelv területén a 27 tagállam Tanácson belüli egyhangú 
megállapodására van szükség.


