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Tárgy: H. K. lengyel állampolgár által benyújtott 0925/2011. számú petíció az 
energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének 
átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv lengyelországi 
végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Lengyelország figyelmen kívül hagyja az energiatermékek 
és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK 
tanácsi irányelvből adódó kötelezettségeit, és mindenekelőtt az irányelv 2. cikkének (4) 
bekezdésére hívja fel a figyelmet, amely a villamos energiára utal, „ha egy termék 
költségének több mint 50%-át teszi ki.” A petíció benyújtója ezt követően részletes és jogi 
szempontból megalapozott elemzést ad annak szükségességéről, hogy a villamos energia 
érintett csoportját mentesítsék a jövedéki adó alól, az Európai Parlamentet pedig annak 
biztosítására kéri, hogy a fent említett irányelvet helyesen hajtsák végre Lengyelországban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A villamos energia adóztatását a 2003/96/EK irányelv szabályozza, amelynek 1. cikke 
kimondja, hogy a tagállamok ezen irányelvvel összhangban adót állapítanak meg az 
energiatermékekre és a villamos energiára. Ugyanezen irányelv 2. cikkének (2) bekezdése 
továbbá kimondja, hogy „ezen irányelvet kell alkalmazni a következő termékekre is: a 2716 
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KN-kód alá tartozó villamos energia”.

Az irányelv 2. cikke (4) bekezdése b) pontjának negyedik franciabekezdése szerint azonban 
az irányelv nem alkalmazandó a villamos energiára, ha az egy termék költségének több mint 
50 %-át teszi ki1. Ezért az ilyen villamos energiát kifejezetten kizárják az irányelv hatálya 
alól, arra tehát nem vonatkoznak a jövedéki adót érintő harmonizált rendelkezések.

Ez azt jelenti, hogy a tagállamok elvileg szabadon eldönthetik, hogy meg kívánják-e adóztatni 
az említett kategóriába tartozó villamos energiát, amennyiben betartják az uniós jog egyéb 
idevágó rendelkezéseit. Ez különösen az EUMSZ 110. cikkét2 (a belföldi termékek és a más 
tagállamokból származó termékek egyenlő adózási megítélése) és a 2008/118/EK irányelv3 1. 
cikkének (3) bekezdését érinti (miszerint a nem harmonizált jövedéki adók kivetése nem 
járhat a határátlépéshez kapcsolódó alakiságokkal a tagállamok közötti kereskedelemben).

Ezt az álláspontot erősítette meg a Bíróság is a Fendt Italiana ügyben4.

A Bizottság nem rendelkezik olyan információkkal, amelyek arra utalnának, hogy a villamos 
energiára vonatkozó lengyel adószabályozás, olyan esetekben, amikor a villamos energia a 
termék költségének több mint 50%-át teszi ki, ellentétes lenne az uniós joggal, különösen az 
EUMSZ 110. cikkével vagy a 2008/118/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdésével. 

Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott tájékoztatásból nem állapítható meg az uniós jog 
megsértésének ténye, ezért tehát nem indokolt az ügy további vizsgálata. 

                                               
1  A 2003/96/EK irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint a „termék költsége” a termékek és szolgáltatások teljes 

beszerzésének, valamint a bérköltségek és az állóeszközök felhasználásának összege az üzleti vállalkozás szintjén, a 11. 
cikk meghatározása szerint. Ezt a költséget egységenkénti átlagként számítják ki. A „villamos energia költsége” a villamos 
energia tényleges beszerzési értéke vagy a villamos energia előállítási költsége, ha azt az üzleti vállalkozáson belül állítják 
elő.

2  Az EK-Szerződés korábbi 90. cikke
3 A 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv, HL L 9., 

2009.1.14.
4 A C-145/06. és a C-146/06. sz. Fendt Italiana Srl egyesített ügyekben a Bíróság által 2007. július 5-én hozott ítélet. A 

Bíróság hangsúlyozta, hogy a tagállamok fenntartják a jogot arra, hogy adókat vezessenek be vagy tartsanak fenn a 
kenőolajak felhasználása tekintetében, amennyiben ezeket nem tüzelő-, fűtő- vagy üzemanyagként való felhasználásra 
szánják, illetve nem ekként kínálják eladásra vagy felhasználásra (amelyek a 2003/96/EK irányelv 2. cikke (4) bekezdése 
b) pontjának első franciabekezdése szerint szintén az irányelv hatályán kívül esnek), feltéve, hogy ezen adók nem 
eredményeznek határátlépéshez kapcsolódó alakiságokat a tagállamok közötti kereskedelemben.


