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Romániában ingatlanokat ismételten értékesítő természetes személyek 
megadóztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy azok a természetes személyek, akik Romániában 
ismételten ingatlanokat értékesítenek, adózási szempontból a gazdasági tevékenységet 
folytatató jogi személyekkel egy megítélés alá esnek. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez a 
besorolás hibás, és az övével hasonló helyzetben levő természetes személyeket úgy kellene 
tekinteni, mint akik saját vagyontárgyaikat hasznosítják. A petíció benyújtója szerint jelenleg 
19%-os hozzáadottérték-adó (héa) megfizetésére kötelezik, ami szerinte ellentmond a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvnek, amely kimondja, 
hogy csak a gazdasági tevékenységet folytató személyeknek áll fenn héa-fizetési 
kötelezettsége. A petíció benyújtója ezenkívül bírálja a román hatóságok álláspontját, 
miszerint a héa kivetése a vonatkozó román jogszabály 2002-ben történt hatálybalépéstől 
alkalmazandó, és rámutat arra, hogy azt nem lehetett alkalmazni abban az időpontban, mivel a 
jogszabály nem írta elő a héa fizetésére kötelezett természetes személyeknek az 
adónyilvántartásba történő regisztrációját és regisztrációs eljárást a 2002–2007 közötti 
időszakban. A petíció benyújtója szerint ez a helyzet a héa visszamenőleges hatállyal történő, 
jelentős bírságokkal terhelt kivetéséhez vezetett és kéri az Európai Parlament közbenjárását az 
Európai Bíróságnál a helyzet tisztázása érdekében.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

Romániában héát számolnak fel, ha egy természetes személy évente egynél több új épületet 
értékesít; a további értékesítések csak akkor mentesülnek a héa-fizetés alól, ha nem 
minősülnek gazdasági tevékenységnek.

A petíció benyújtójának állítása szerint ez sérti a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 
2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet1 (a továbbiakban: héa-irányelv), amely 
meghatározza, hogy a gazdasági tevékenységet folytató személyre héa-fizetési kötelezettség 
vonatkozik. Azt állítja, hogy az ingatlannal rendelkező természetes személyeket úgy kellene 
tekinteni, mint akik saját vagyontárgyaikat hasznosítják. A petíció benyújtója ezenkívül 
bírálja a román kormány álláspontját, miszerint a héa kivetése a vonatkozó román jogszabály 
2002-ben történt hatálybalépéstől alkalmazandó, és rámutat arra, hogy azt nem lehetett 
alkalmazni abban az időpontban, mivel a jogszabály nem írta elő a héa fizetésére kötelezett 
természetes személyeknek az adónyilvántartásba történő regisztrációját és regisztrációs 
eljárást a 2002–2007 közötti időszakban. A petíció benyújtója szerint ez a helyzet a héa 
visszamenőleges hatállyal történő, jelentős bírságokkal terhelt kivetéséhez vezetett.

A BIZOTTSÁG MEGJEGYZÉSEI A PETÍCIÓHOZ 

A héa kivetése

A román hatóságok nemrég konzultáltak a héa-bizottsággal az ingatlanokat ismételten 
értékesítő természetes személyekre vonatkozó héa-kivetésnek az uniós joggal való 
összeegyeztethetőségéről. Többek között az alábbiakat állapították meg:

Romániában egyre nő azon esetek száma, amikor természetes személyek ismételten 
ingatlanokat (új épületeket és építési telkeket) értékesítenek anélkül, hogy héa-fizetés céljából 
regisztrálnának, mivel azt állítják, hogy nem folytatnak üzleti tevékenységet. A hatályos 
román jogszabály alapján az épületek és telkek természetes személyek által történő 
értékesítése nem tartozik a héa hatálya alá, amennyiben az eladó személyes célra használta az 
érintett terméket, vagy csak eseti ügyleteket bonyolít le olyan termékekkel, melyeket nem 
személyes célra használt. A román jogszabály alapján, amennyiben természetes személyek 
tartós bevétel elérése érdekében értékesítenek ingatlant, adóalanynak minősülnek. 

E kérdés megvitatására 2010. december 8-án került sor a héa-bizottságban. 
A Bizottság szolgálatai azon a véleményen voltak, hogy ezekben az esetekben helyes volt a 
héa kivetése a lent említett okok miatt. Úgy tűnt, hogy a nemzeti küldöttségek is osztják ezt a 
nézetet.

A héa-irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja megállapítja, hogy egy tagállamon belül 
az adóalanyként eljáró személy vagy szervezet (a továbbiakban: adóalanyként eljáró személy) 
által ellenszolgáltatás fejében teljesített termékértékesítés a héa hatálya alá tartozik.

                                               
1 HL L 347., 2006.12.11., 1. o., módosított.
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A héa irányelv az „adóalany” fogalmának alapos meghatározását tartalmazza. Az irányelv 9. 
cikkének (1) bekezdése alapján „adóalany” az a személy, aki bármely gazdasági 
tevékenységet bárhol önállóan végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére. Ez többek 
között magában foglalja a materiális vagy immateriális javak tartós bevétel elérése érdekében 
történő hasznosítását. Tehát igen tág az adóalany fogalmának az uniós jogban szereplő 
meghatározása. 
Ami az „adóalanyként eljáró személy” kifejezést illeti, az Európai Unió Bíróságának (a 
továbbiakban: a Bíróság) ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy az adóalany akkor jár 
el e minőségében, ha az ügyleteket adóköteles tevékenysége keretében végzi. 
Mint ahogyan a Bíróság következetesen megállapította, az adóalany és a gazdasági 
tevékenység fogalmainak elemzése nyilvánvalóvá teszi a „gazdasági tevékenység” 
fogalmának széles alkalmazási körét és objektív jellegét olyan értelemben, hogy az magát a 
tevékenységet veszi alapul, függetlenül annak céljától és eredményétől.1
Az adóalany akkor végez önállóan gazdasági tevékenységet, amennyiben vállalja az azzal járó 
gazdasági kockázatot és nem köti olyan jogviszony, amely valamilyen kölcsönös függőségi 
viszonyt teremt a héa-irányelv 10. cikkében említettek szerint. 

Tagadhatatlan, hogy azok a természetes személyek, akik rendszeresen olyan ingatlanokat (új 
épületeket és építési telkeket) értékesítenek, amelyek a tulajdonukat képezik, ellenszolgáltatás 
fejében teljesítenek termékértékesítést, és hogy ezt a tevékenységet önállóan végzik közvetlen 
ellenszolgáltatás fejében. Továbbá, jóllehet minden esetben figyelembe kell venni a konkrét 
körülményeket, általánosságban kijelenthető, hogy a „gazdasági tevékenység” fogalma 
magában foglalja az épületek vagy építési telkek tartós értékesítését; ebben az összefüggésben 
a 9. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti „hasznosítás” – azon alapelv 
követelményeinek megfelelően, miszerint a közös hozzáadottértékadó-rendszernek 
semlegesnek kell lennie – valójában a jogi formától függetlenül valamennyi olyan ügyletre 
vonatkozik, amely tartós bevétel elérésére irányul.2

A fentiek figyelembevételével az a következtetés vonható le, hogy elvileg minden olyan 
személy, aki rendszeresen épületeket vagy építési telkeket értékesít, a héa-irányelv 9. 
cikkének (1) bekezdése szerinti adóalanyként jár el és ellenérték fejében történő 
termékértékesítés révén gazdasági tevékenységet folytat. Ennélfogva ezek az ügyletek a héa 
hatálya alá tartoznak. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak a puszta ténynek, hogy az 
adott személy úgy döntött, hogy nem regisztrál adóalanyként. Ezért ésszerűnek tűnik a román 
héa-jogszabálynak az a megkérdőjelezhető következtetése, miszerint mindazok, akik évente 
egynél több ingatlant értékesítenek, adóalanyként eljáró személynek minősülnek.

Ugyanakkor a héa-bizottság ülésén a Bizottság szolgálatai felhívták a küldöttségek figyelmét 
a C-180/10. sz. és C-181/10. sz. Jarosław Słaby egyesített ügyekre, melyekben egy nagyon 
hasonló kérdéssel kapcsolatban 2010. április 9-én előzetes döntéshozatal iránti kérelmet 
nyújtottak be a Bírósághoz. Tehát az üggyel kapcsolatos végleges álláspont kialakítása előtt 
ajánlatos megvárni, míg ítélet születik az említett ügyekben.

Visszamenőleges hatály
                                               
1 Lásd a Bíróság által a C-354/03., C-355/03. és a C-484/03. sz. Optigen (43. pont) egyesített ügyekben 2006. január 12-én hozott ítéletet.
2 Lásd a Bíróság által a C-8/03. sz. BBL-ügyben hozott ítélet 36. pontját. Ezenkívül lásd a C-186/89. sz. Van Tiem-ügy 18. pontját; a C-
306/94. sz. Régie dauphinoise-ügy 15. pontját; és a C-77/01. sz. EDM-ügy 48. pontját.
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A petíció benyújtója a fenti intézkedésnek a 2002–2007-es időszakra történő alkalmazását is 
bírálja; az állítja, hogy ez nincs összhangban az akkor hatályos jogszabállyal, mivel állítólag 
nem voltak olyan rendelkezések, amelyek lehetővé tették a héa fizetésére kötelezett 
természetes személyeknek az adónyilvántartásba történő felvételét és az említett időszakra 
vonatkozó regisztrációs eljárást. Véleménye szerint ez a helyzet a héa visszamenőleges 
hatállyal történő kivetését jelenti.

Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint, amennyiben a nemzeti rendelkezések az uniós jog 
alkalmazási körébe tartoznak, az uniós intézmények és a Bíróság hatáskörébe tartozik annak 
ellenőrzése, hogy e rendelkezések összeegyeztethetőek legyenek az alapvető jogokkal –
többek között a tulajdonjoggal –, amelyek betartását a Bíróság biztosítja.1
Ezzel szemben a Bíróság nem rendelkezik joghatósággal, a Bizottság pedig hatáskörrel az 
uniós jog hatályán kívül eső nemzeti rendelkezések tekintetében.2

Egyértelmű, hogy a román héa-rendelkezésnek a 2002–2007-es időszakra visszamenőleges 
hatállyal történő állítólagos alkalmazása nem tartozik az uniós jog hatálya alá, mivel 
Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőző időszakra vonatkozik.3

Következésképpen a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a petíció ezen aspektusát illetően.

Következtetés

A petícióval kapcsolatos végleges álláspont kialakítása előtt ajánlatos megvárni, míg ítélet 
születik a C-180/10. sz. és C-181/10. sz. Jarosław Słaby-ügyben.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2012. január 27.

2011. szeptember 15-én a Bíróság ítéletet hozott a Słaby-ügyben. Az ítélet arra a kérdésre 
vonatkozott, hogy a saját földjén mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes személy 
héa szempontjából adóalannyá vált-e, amikor fejlesztési területté átminősített földjét az 
átminősítés után elkezdte eladni.

Ebben az ítéletében a Bíróság megerősítette korábbi, hasonló ügyekben hozott ítélkezési 
gyakorlatát, ugyanakkor további jelzéseket adott arra vonatkozóan, hogy egy tevékenység a 
héa-irányelv 9. cikkének (1) bekezdése szempontjából mikor minősül gazdasági 
tevékenységnek. 

E tekintetben fenntartotta, hogy míg a tulajdonjog tulajdonos általi puszta gyakorlása 
önmagában nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, bizonyos elemek, úgymint 
előkészületi munkálatok és értékesítésre irányuló intézkedések utalhatnak arra, hogy egy 
adóalany gazdasági tevékenység keretében végzi az adott tevékenységet (36. és 38–41. pont).

2011. január 4-i levelében a petíció benyújtója azt állítja, hogy az adózásra vonatkozó nemzeti 

                                               
1 Lásd a Bíróság által a C-299/95. sz. Kremzow-ügyben hozott ítélet 15. pontját; valamint a C-328/04. sz. Vajnai-ügyben hozott végzés 12. 
pontját, a C-287/08. sz. Savia-ügyben hozott végzés 7. pontját és a C-333/09. sz. Noël-ügyben hozott végzés 10. pontját.
2 Lásd: Kremzow, 15. és 16. pont, Vajnai, 13. pont, Savia, 8. pont, valamint Noël, 11. pont. 
3 Lásd különösen a Savia-ügy 9. pontját, valamint a Bíróság által a C-427/06. sz. Bartsch-ügyben hozott ítélet 18. és 25. pontját.
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jogszabály számos módosítása megszegi a román alkotmányban meghatározott nemzeti 
kompetenciaszabályokat. Az Európai Bizottság hatáskörén kívül esik a tagállamok 
jogszabályai alkotmányosságának vizsgálata.

Következtetés

A Bíróság által a Słaby-ügyben hozott ítélet nem módosítja a Bizottság által ez ügyben 
korábban megfogalmazott következtetéseket. A Słaby-ítélet valójában megerősítette, hogy 
egy természetes személy gazdasági tevékenység végzése esetén kereskedőnek tekinthető, ha a 
kereskedők által alkalmazottakhoz hasonló forrásokat mobilizál.

Igaz, hogy a román jogszabály azt feltételezi, hogy a második ingatlant értékesítő természetes 
személy kereskedő, és ezért a gazdasági tevékenységet cáfoló bizonyítás terhe a természetes 
személyre hárul, amennyiben évente egynél több ingatlant értékesít. 

Azt is meg kell említeni, hogy a héa-irányelv 273. cikke értelmében a tagállamok az általuk 
szükségesnek ítélt kötelezettségeket írhatnak elő az adó megfelelő beszedése és az 
adóelkerülés megakadályozása érdekében.

A bizonyítás terhére vonatkozó szabályok ellenére a román jogszabály végső soron csak 
akkor rendeli héa-kötelezettség hatálya alá a természetes személyek általi ingatlanértékesítést, 
ha erre gazdasági tevékenység keretében kerül sor.

A fentiek alapján a Bizottság véleménye szerint nincs bizonyíték arra, hogy a vitatott román 
jogszabály ellentétes lenne az uniós joggal.


