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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Vladimirs Strazdins lett állampolgár által az Austrumu Medicina Co Ltd. 
nevében benyújtott 0801/2011. számú petíció a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv Lettország általi alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felvilágosítást szeretne kapni az egyik melléklet értelmezéséről, amely 
többek között a gyógyászati segédeszközöket is felsorolja azon termékek és szolgáltatások 
között, amelyek esetében kedvezményes héakulcsot lehet alkalmazni. A petíció benyújtóját 
különösen az érdekli, hogy a terhességi tesztekre is vonatkozhat-e a kedvezményes héakulcs.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója az orvosi szakmában dolgozik, és arra keres választ, hogy a terhességi 
tesztekre is vonatkozhat-e a fogyatékosság enyhítésére, illetve kezelésére szolgáló, a 
fogyatékossággal élők kizárólagos használatában álló gyógyászati berendezésekre, 
segédeszközökre és más felszerelésekre vonatkozó kedvezményes héakulcs.

Mint általános fogyasztási adót, a héát elvben minden adóköteles árura és szolgáltatásra ki 
kell vetni. A kulcsot illetően a tagállamoknak minimum egy általános 15%-os alapértéket kell 
alkalmazniuk, illetve kérelmezhetnek egy vagy két, 5%-nál nem kisebb csökkentett kulcsot. A 
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csökkentet kulcs csak a fogyatékosság enyhítésére, illetve kezelésére szolgáló, a 
fogyatékossággal élők kizárólagos használatára szolgáló gyógyászati berendezések, 
segédeszközök és más felszerelések tekintetében alkalmazható. Mivel a csökkentet kulcs az 
általános szabálytól (azaz az általános héakulcstól) eltér, szigorúan szabályozni kell, hogy az 
mely árukra és szolgáltatásokra vonatkozhat.
A Bizottság véleménye szerint a természetükből adódóan nem kizárólag a fogyatékossággal 
élők által használt terhességi tesztekre nem alkalmazhatóak a 2006/112/EK irányelv 98. cikke 
szerinti csökkentett kulcsok.

A petíció inkább általános jellegű kérdésfelvetés, mintsem petíció, ezért azt át kellett volna 
irányítani. A petíció benyújtójának kérdésére adható válasz az, hogy a fogyatékossággal élők 
kizárólagos használatában álló gyógyászati eszközökre alkalmazott csökkentett héakulcs a 
terhességi tesztekre nem alkalmazható.


