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Tárgy: Jerzy Jorasz lengyel állampolgár által az „ECOLEVEL s.c.” vállalat nevében 
benyújtott 0272/2012. számú petíció a közös hozzáadottértékadó-rendszerre 
vonatkozó uniós jogi aktusok lengyel adóhatóságok általi állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a lengyel adóhatóságok megsértik a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerre vonatkozó uniós jogszabályokat, mindenekelőtt a héa 
visszatérítésének határidejére vonatkozó rendelkezéseket. A petíció benyújtója ebben az 
összefüggésben felhívja a figyelmet a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
2006/112/EK tanácsi irányelvre, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról 
szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvre, valamint a tagállamok forgalmi adókra 
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 67/227/EGK első tanácsi irányelvre és a 
Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatára. Mivel ez a helyzet különösen negatív 
következményekkel jár a fent említett vállalatra nézve, a petíció benyújtója az Európai 
Parlament intézkedését kéri ügyében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója kifejti, hogy 2011 januárjában héa-visszatérítés iránti kérelmet nyújtott 
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be, és bár a vonatkozó határidő már lejárt, mindeddig nem részesült visszatérítésben. A 
lengyel hatóságok adóügyi eljárásokat indítottak a petíció benyújtójával szemben, amelyeket 
– a héa-visszatérítés határidejével együtt – többször meghosszabbítottak. A petíció benyújtója 
azt állítja, hogy a lengyel adóhatóságok megsértik a héával kapcsolatos uniós jogszabályokat, 
mindenekelőtt a héa visszatérítésének határidejére vonatkozó rendelkezéseket. 

A Bizottság elöljáróban hangsúlyozni kívánja, hogy mivel a 77/388/EGK irányelv (a hatodik 
irányelv) helyébe 2007. január 1-jétől a 2006/112/EK irányelv („héairányelv”) lépett, 
kizárólag ez utóbbi rendelkezéseire fog hivatkozni. 

Amint azt a petíció is hangsúlyozza, a Bíróság következetes ítélkezési gyakorlata szerint a héa 
levonásának a héairányelv 167. és azt követő cikkeiben előírt joga a héarendszer szerves 
részét képezi, és elvben nem korlátozható. A levonási jog a teljesített ügyleteket terhelő 
előzetesen felszámított adó teljes összege tekintetében azonnal gyakorolható.

Az adólevonások rendszerének ugyanis az a célja, hogy a vállalkozót teljes egészében 
mentesítse a gazdasági tevékenységei keretében fizetendő vagy megfizetett héa terhe alól. A 
közös héarendszer így valamennyi gazdasági tevékenység adóterhét illetően biztosítja a 
semlegességet, függetlenül azok céljától és eredményétől, feltéve hogy az említett 
tevékenységek maguk is héakötelesek1. 

A héairányelv nem ír elő pontos határidőt a héa adott országon belüli visszatérítésére. A 
héairányelv 183. cikke csupán arról rendelkezik, hogy amennyiben a levonások összege 
meghaladja az adott időszakban fizetendő héa összegét, a tagállamok a különbözetet vagy 
visszatéríthetik, vagy átvihetik a következő időszakra. A Bíróság ítéleteiben kimondta, hogy a 
visszatérítés határidejének „ésszerűnek” kell lennie2. 

A lengyel jogszabályok jelenleg úgy rendelkeznek, hogy a héa visszatérítésének rendes 
határideje 60 nap (a lengyel héatörvény 87. cikkének (2) bekezdése). A Bizottság véleménye 
szerint ez a határidő alapvetően összhangban áll a héairányelv bírósági értelmezés szerinti 
követelményével. 

Amennyiben ellenőrzési eljárások végrehajtására van szükség, az említett időtartam 
meghosszabbítható, ha azonban a visszatérítést helyénvalónak ítélik, kamatot kell fizetni. 

A petíció benyújtója petíciójában 180 napos határidőt említ „rendes” határidőként. Úgy tűnik 
azonban, hogy ezzel az új adóalanyok esetében alkalmazandó határidőre utal, amely korábban 
hatályos volt Lengyelországban, később azonban megállapításra került, hogy ellentétes a 
héára vonatkozó uniós jogszabállyal3, ezért hatályon kívül helyezték4. Ugyanez érvényes a 
petícióban említett letéti követelményekre (a héatörvény 97. cikkének (5) és (7) bekezdése). 
Ezért a Bizottság – mivel alapvetően a jelenleg hatályos nemzeti jogszabályokkal foglalkozik 
– a petíció ezzel kapcsolatos részéhez nem fűz észrevételeket. 

                                               
1 Lásd különösen a C-268/83. sz. Rompelman kontra Minister van Financiën ügyet (EBHT 1985., 655. o., 19. 

pont) és a C-37/95. sz. Ghent Coal Terminal ügyet (EBHT 1998., I-1. o., 15. pont).
2 Az ezzel kapcsolatos további érvelésre vonatkozóan lásd a Bíróság C- 525/11. sz. Mednis SIA, C-107/10. sz. 

Enel Maritsa Iztokor, illetve C-274/10. sz. Bizottság kontra Magyarország ügyekben hozott ítéletét. 
3 Lásd a Bíróság C-25/07. sz. Sosnowska ügyben hozott 2008. július 10-i ítéletét.
4 2008. december 1-jétől.
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Ami a számlakorrekciót illeti, úgy tűnik, hogy a petícióban említett pontok egyike sem vet fel 
aggályokat a héairányelv szempontjából. A Bíróság nemrégiben a héairányelvvel alapvetően 
összhangban állónak ítélte azt a követelményt, amely szerint rendelkezni kell a helyesbített 
számla átvételéről szóló elismervénnyel1. Emellett úgy tűnik, hogy a helyesbített számlákra 
(köztük az összesített helyesbített számlákra) vonatkozó kezdeti követelmények nem lépik túl 
a héairányelvben a számlákra vonatkozóan megállapított követelményeket (226. és azt követő 
cikkek).
A visszatérítési igények tekintetében jelenleg nem léteznek koherens – akár anyagi jogi, akár 
eljárásjogi – uniós szabályok az uniós jog végrehajtására vonatkozó jogorvoslattal 
kapcsolatban. Ezért, amint azt a Bíróság a Bizottság kontra Olaszország ügyben2 kimondta, 
uniós jogorvoslati rendszer hiányában a nemzeti bíróságok feladata, hogy alkalmazzák a 
nemzeti szabályozást, amelynek biztosítania kell az uniós jog megsértésével beszedett adók 
visszatérítését.
Következésképpen – a fent említettekre figyelemmel és a petíció elemzését követően –
megállapítható, hogy az ügyben felmerülő problémák nem a nemzeti jogszabályok és az uniós 
jog közötti összhang hiányából, és nem is a lengyel közigazgatás általános gyakorlatából, 
hanem a nemzeti jog egy konkrét esetben történő alkalmazásából erednek. 
Így tehát egy konkrét esetről van szó, amelybe a Bizottságnak nincsen hatásköre beavatkozni. 
Az ilyen ügyek megítélése a nemzeti hatóságok és bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A Bizottság szerepe – „a Szerződések őreként” – annak biztosításából áll, hogy a nemzeti jog, 
illetve általános gyakorlat megfeleljen az uniós jognak. Ebből a célból a Bizottság e 
megfelelés biztosítása érdekében kötelezettségszegési eljárást indíthat az adott tagállam ellen. 
Meg kell jegyezni továbbá, hogy az említett eljárásban csak a Bizottság és a tagállam 
tekinthetők feleknek, az egyes adófizetők tehát ki vannak zárva.

Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a petíció benyújtójának történő héa-visszatérítés időtartama 
valóban nagyon hosszú, továbbá annak érdekében, hogy tájékoztatást kérjen és megoldásokat 
keressen a szóban forgó problémára, a Bizottság kapcsolatba lép a lengyel hatóságokkal. Ilyen 
módon minden tekintetben meg lehet majd erősíteni a ténybeli és jogszabályi helyzetet, és 
megfelelő következtetésekre lehet jutni. 
Következtetés

A Bizottság a lengyel hatóságok válaszának fényében fog határozni arról, hogy milyen 
lépéseket tesz az ügyben.

                                               
1 Lásd a Bíróság C-588/10. sz. Kraft Foods Polska ügyben hozott 2012. január 26-i ítéletét.
2 A Bíróság C-129/00. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott 2003. december 9-i ítélete, EBHT 2003., 

I-14637. o., 25. pont.


