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Tárgy: Pascal Candotto francia állampolgár által az „Adaptation Automobile” 
nevében benyújtott 0188/2012. számú petíció a járművek fogyatékkal élők 
részére történő átalakítására kivetett héáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának vállalata arra szakosodott, hogy járműveket alakít át a fogyatékkal
élő személyek igényeihez mérten. A petíció benyújtója nem igazán érti, hogy a francia 
hatóságok miért alkalmaznak eltérő héamértékeket e tevékenységekre vonatkozóan, attól 
függően, hogy a fogyatékkal élő személy jobb vagy bal lábához mérten kell-e a járművön 
átalakítást végezni. A jobb láb számára végzett átalakításokra (gázpedál, fékpedál) 
kedvezményes héamérték érvényes, a bal lábhoz végzett átalakításokra (kuplung, 
sebességváltó kar) azonban a teljes héamértéket alkalmazzák. A petíció benyújtója a 
Parlament beavatkozását kéri a francia adóügyi hatóságoknál ennek megváltoztatása 
érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A petíció benyújtója kizárólag fogyatékkal élő személyek részére értékesített olyan 
automatizált kuplungrendszereket hoz kereskedelmi forgalomba, amelyek a sebességváltó kart 
és a kuplungot egy berendezésbe építik. 
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Szerinte „csoportosított vezérlésű berendezésről” van szó, amely tekintetében a 
Franciaországban a fogyatékkal élő személyek számára készített speciális berendezésekre 
alkalmazott kedvezményes héamértéket kell alkalmazni a francia Code général des impôts 
(általános adókódex) 278-0a. cikke (régi 278 quinquies) és IV. melléklete 30-0B. cikke 
szerint.

A francia közigazgatás mindazonáltal e kedvezményes érték alkalmazását elutasította. 

A petíció benyújtója közli, hogy a francia közigazgatás úgy tekinti, hogy a kedvezményes 
héaérték csak abban az esetben alkalmazandó, ha a személy a jobb lábán szenved 
fogyatékosságban (ami megköveteli a gáz-és a fékpedál átalakítását), nem pedig a bal lábán 
(ami a kuplung átalakítását követeli meg). 

Hozzáteszi, hogy a francia közigazgatásnak ez az álláspontja szerinte nem felel meg a francia 
jogalkotónak a fogyatékkal élő személyek számára készített, kedvezményes héaértékre 
jogosult speciális berendezésekre vonatkozó megfogalmazásával.

Kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe a francia hatóságoknál annak érdekében, 
hogy módosuljon az ügyben a francia közigazgatás álláspontja. 

A Bizottság észrevételei

 A Bizottság megjegyzi, hogy a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelv1 –
azon általános elvtől eltérve, amelyik szerint általános héamértéket kell alkalmazni –
rendelkezik a kedvezményes héaérték alkalmazásának lehetőségéről olyan termékek 
és szolgáltatások esetében, mint (III. melléklet 4. pontja) „a fogyatékosság 
enyhítésére, illetve kezelésére szolgáló gyógyászati berendezések, segédeszközök és 
más felszerelések, amennyiben a fogyatékossággal élők személyes és kizárólagos 
használatára szolgálnak, beleértve az ilyen termékek (...) javítását is”.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelv által kínált lehetőségek 
keretében annak a megválasztása, hogy kedvezményes héaértéket alkalmaznak-e vagy 
sem, a tagállamok döntési körébe tartozik, tehát lehetőségről van szó.

Továbbá a tagállamok választhatják meg adott esetben, hogy a kedvezményes 
adómérték szelektív alkalmazásával járnak-e el, feltéve, ha az nem von magával 
versenytorzulást.  A tagállamoknak, feltéve, hogy tiszteletben tartják az 
adósemlegesség elvét, lehetőségük van kedvezményes héaérték alkalmazására a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelv III. mellékletében meghatározott 
kategória konkrét és specifikus aspektusaira. 

Franciaország kihasználta a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelv III. 
mellékletének 4. pontja által kínált lehetőséget, amikor rendelkezett a fogyatékkal élő 
személyek számára készített speciális berendezésekre alkalmazott kedvezményes 
héamértékről, tekintettel a súlyos rokkantság kompenzálására, a francia Code général 

                                               
1 A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).
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des impôts (általános adókódex) 278-0a. cikkében és IV. melléklete 30-0B. cikkében 
meghatározott feltételekkel. A francia szövegek tartalmazzák a kedvezményes 
héamérték alá eső speciális berendezéseket tartalmazó listát.

 A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció benyújtója nem említi az uniós jog fent 
említett alapelveinek Franciaország általi megsértését. Úgy véli azonban, hogy a 
francia közigazgatás ebben a kifejezett esetben talán nem alkalmazza megfelelően a 
francia jogi rendelkezéseket. Ez a kérdés a nemzeti bíróságok hatáskörébe tartozik.

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján a petíció benyújtója által vázolt helyzet nem jelenti 
az uniós jog megsértését.


