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MÓDOSÍTÁSOK 001-014  
elıterjesztette: Gazdasági és Monetáris Bizottság 

 

Jelentés 
David Casa A7-0008/2010 
Fordított adózás: csalásra alkalmas termékértékesítések és szolgáltatások  

 

Irányelvi javaslat (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az elıre meghatározott jegyzéket, 

amelyrıl a tagállamok választhatnak, azon 

termékekre és szolgáltatásokra kell 

szőkíteni, amelyek a közelmúltbeli 

tapasztalatok alapján különösen alkalmasak 

csalásra. Az említett mechanizmus 

bevezetésének eredményes értékelése és 

hatásának körültekintı vizsgálata 

érdekében a tagállamok választási 

lehetıségeit korlátozni szükséges. 

(4) Az elıre meghatározott jegyzéket, 

amelyrıl a tagállamok választhatnak, azon 

termékekre és szolgáltatásokra kell 

szőkíteni, amelyek a közelmúltbeli 

tapasztalatok alapján különösen alkalmasak 

csalásra. Az említett mechanizmus 

bevezetésének eredményes értékelése és 

hatásának körültekintı vizsgálata 

érdekében a tagállamok választási 

lehetıségeit az elıre meghatározott listán 

szereplı árukra és szolgáltatásokra 

szükséges korlátozni. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (4a) A mechanizmus hatálya alá tartozó 
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termékek és szolgáltatások 

meghatározásakor a tagállamoknak az 

üvegházhatást okozó gázkibocsátási 

egységeket kell kiválasztaniuk, valamint 

legfeljebb kettıt a VI A. melléklet A 

részében felsorolt kategóriák közül. 

Indokolás 

Amennyiben a tagállamok a fordított adókivetési mechanizmus alkalmazása mellett döntenek, 

be kell vonniuk a mechanizmusba a károsanyag-kibocsátási bizonyítványok kereskedelmét, 

mivel 2013-tól kezdve az egységek nagy részét árverezni fogják. Mivel nagyobb mennyiségő 

egységgel fognak kereskedni, sokkal nagyobb a csalások miatt bekövetkezı veszteség esélye. A 

legfeljebb kettıt az indokolja, hogy pontosan nem lehet tudni, hogyan befolyásolja a fordított 

adókivetési mechanizmus a kereskedelem más területeit, illetve hogyan mozdítja el a csalásokat 

más tagállamok irányába. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
7 preambulumbekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Annak érdekében, hogy a 

mechanizmusnak a csalásnak kitett 

tevékenységekre vonatkozó alkalmazását 

átlátható módon tudják kiértékelni, a 

tagállamok értékelı jelentéseinek a 

tagállamok által elıre meghatározott 

kritériumokon szükséges alapulniuk. Az 

említett értékelésnek egyértelmően ki 

szükséges térnie a csalásokkal kapcsolatos 

helyzetre a mechanizmus alkalmazását 

megelızıen és azt követıen, valamint a 

csalásokkal kapcsolatos tendenciák 

változására, beleértve más termékek és 

szolgáltatások értékesítését, a 

kiskereskedelmi szinten folytatott 

értékesítést és a más tagállamokba történı 

értékesítést. 

(7) Annak érdekében, hogy a mechanizmus 

alkalmazásának a csalárd tevékenységekre 

gyakorolt hatása átlátható módon 

értékelhetı legyen, a tagállamok értékelı 

jelentéseinek elıre meghatározott 

kritériumokon kell alapulniuk. Az egységes 

alkalmazás érdekében hatáskört kell 

biztosítani a Bizottság számára, hogy – a 

tagállamok hozzájárulásai alapján és 

tekintetbe véve a héa-bizottság tanácsait – 

intézkedéseket fogadjon el, amelyek célja 

azon értékelési kritériumok 

meghatározása, amelyeket a tagállamok 

alkalmaznak, amikor a fordított 

adókivetési mechanizmus csalásokra 

gyakorolt hatását értékelik. A 

Bizottságnak ezeket a kritériumokat 2010. 

június 30-ig kell kidolgoznia. Az említett 

értékelésnek egyértelmően ki szükséges 

térnie a csalásokkal kapcsolatos helyzetre a 

mechanizmus alkalmazását megelızıen és 

azt követıen, valamint a csalásokkal 

kapcsolatos tendenciák változására, 

beleértve más termékek és szolgáltatások 

értékesítését, a kiskereskedelmi szinten 
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folytatott értékesítést és a más 

tagállamokba történı értékesítést.  

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A jelentésnek értékelnie kell az 

elıírások teljesítésébıl az adóalanyok 

számára felmerülı költségeket, valamint a 

tagállamok által viselt végrehajtási 

költségeket, beleértve az ellenırzési és 

vizsgálati intézkedések költségeit. 

(8) A jelentésnek értékelnie kell az 

elıírások teljesítésébıl az adóalanyok 

számára felmerülı költségeket, valamint a 

tagállamok által viselt végrehajtási 

költségeket, beleértve az ellenırzési és 

vizsgálati intézkedések költségeit, továbbá 

a héa-bevételek a tagállam által a VIA. 

mellékletben felsorolt termékekre és 

szolgáltatásokra vonatkozóan kiválasztott 

és alkalmazott mechanizmus 

alkalmazásából adódó lehetséges 

változásait. 

Indokolás 

Az arányosság érdekében a jelentésnek nemcsak a járulékos költségek nagyságát kell 

vizsgálnia, hanem azt is, hogy a végrehajtástól várt további héa-bevételek megfelelnek-e a 

kapcsolódó költségeknek. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
8 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (8a) A tagállamok értékelı jelentései 

alapján a Bizottságnak 2014. július 1-jéig 

be kell nyújtania egy megfelelı 

javaslatokat is tartalmazó jelentést az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, 

amely jelentés értékeli a mechanizmust 

alkalmazó rendelkezés általános 

eredményességét és hatékonyságát, illetve 

az intézkedés költség-haszon arányát 

annak érdekében, hogy újra meg lehessen 

állapítani az intézkedés hatóköre 

kiszélesítésének vagy kitágításának 
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indokoltságát.  

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tagállamok 2014. szeptember 31-ig, 

legalább kétéves idıszakra bevezethetnek 

és alkalmazhatnak egy olyan 

mechanizmust, amelyben a VI A. 

mellékletben felsorolt termék- és 

szolgáltatáskategóriák esetében a héa-

fizetési kötelezettséget áthárítják az 

adóköteles termék vásárlójára illetve a 

szolgáltatás igénybevevıjére. 

1. A tagállamok 2014. szeptember 31-ig, 

legalább kétéves idıszakra bevezethetnek 

és alkalmazhatnak egy olyan 

mechanizmust, amelyben a VI A. 

mellékletben felsorolt termék- és 

szolgáltatáskategóriák esetében a héa-

fizetési kötelezettséget áthárítják az 

adóalanyra, aki a terméket megveszi, 

illetve a szolgáltatást igénybe veszi. 

Indokolás 

Az adót befizetı személy soha nem a végsı fogyasztó lesz, hanem a kereskedelmi lánc utolsó 

kereskedıje.  

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az említett mechanizmus hatálya alá 

tartozó termékek és szolgáltatások esetében 

a tagállamok a VI A. mellékletben felsorolt 

kategóriák közül legfeljebb hármat 

választhatnak ki, amelyek közül legfeljebb 

két kategória vonatkozhat termékekre. 

Az említett mechanizmus hatálya alá 

tartozó termékek és szolgáltatások 

meghatározásakor a tagállamok 

kiválasztják az üvegházhatást okozó 

gázkibocsátási egységeket, valamint 

legfeljebb kettıt a VI A. melléklet A 

részében felsorolt kategóriák közül. 

Indokolás 

Amennyiben a tagállamok a fordított adókivetési mechanizmus alkalmazása mellett döntenek, 

be kell vonniuk a mechanizmusba a károsanyag-kibocsátási bizonyítványok kereskedelmét, 

mivel 2013-tól kezdve az egységek nagy részét árverezni fogják. Mivel nagyobb mennyiségő 
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egységgel fognak kereskedni, sokkal nagyobb a csalások miatt bekövetkezı veszteség esélye. A 

legfeljebb kettıt az indokolja, hogy pontosan nem lehet tudni, hogyan befolyásolja a fordított 

adókivetési mechanizmus a kereskedelem más területeit, illetve hogyan mozdítja el a csalásokat 

más tagállamok irányába. 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) megfelelı és hatékony jelentéstételi 

kötelezettséget vezetnek be a mechanizmus 

hatálya alá tartozó termékeket és 

szolgáltatásokat értékesítı adóalanyokra 

vonatkozóan, amely minden ügylet 

esetében lehetıvé teszi a vevı és az eladó 

adóalany valamint a szállított termékek 

vagy szolgáltatások típusának azonosítását, 

és a szállítások adóidıszakának és 

értékének meghatározását; 

b) megfelelı és hatékony jelentéstételi 

kötelezettséget vezetnek be a mechanizmus 

hatálya alá tartozó termékeket és 

szolgáltatásokat értékesítı adóalanyokra 

vonatkozóan, amely minden ügylet 

esetében idıszakonként, illetve az 

ügyletekre vonatkozó általános jelentés 

alapján lehetıvé teszi a vevı és az eladó 

adóalany, valamint a szállított termékek 

vagy szolgáltatások típusának azonosítását, 

és a szállítások adóidıszakának és 

értékének meghatározását; 

Indokolás 

Hogy csökkenjen a csalás elkövetésének lehetısége, megfelelı idıközönként jelentést kell 

készíteni annak érdekében, hogy a hatóságok felügyelhessék az áruk és szolgáltatások 

mozgását. Lehetıvé kell tenni az eladók ügyleteire vonatkozó átfogó jelentéstételi 

kötelezettséget, hogy a minimálisra csökkenjen a vállalkozások terhelése. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az eladó által benyújtott információk 

keresztellenırzése céljából ügyletenkénti 

vagy általános jelentéstételi kötelezettséget 

tesznek kötelezıvé azon adóalanyok 

számára, amelyek a mechanizmus hatálya 

alá tartozó termékeket vásárolnak vagy 

c) az eladó által benyújtott információk 

keresztellenırzése céljából idıszakonként 

ismétlıdı, ügyletenkénti vagy általános 

jelentéstételi kötelezettséget tesznek 

kötelezıvé azon adóalanyok számára, 

amelyek a mechanizmus hatálya alá tartozó 
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szolgáltatásokat vesznek igénybe; termékeket vásárolnak vagy 

szolgáltatásokat vesznek igénybe; 

Indokolás 

Hogy csökkenjen a csalás elkövetésének lehetısége, megfelelı idıközönként jelentést kell 

készíteni annak érdekében, hogy a hatóságok felügyelhessék az áruk és szolgáltatások 

mozgását. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) megfelelı és hatékony ellenırzı 

intézkedéseket vezetnek be a csalások 

jelenlegi formáinak felderítésére és 

visszaszorítására, valamint azért, hogy 

megelızzék a csalások átterjedését más 

termékekre és szolgáltatásokra, a 

kiskereskedelem szintjére vagy más 

tagállamokba. 

d) a már meglévı, be nem jelentett 

ellenırzések mellett megfelelı és hatékony 

ellenırzı intézkedéseket vezetnek be a 

csalások jelenlegi formáinak felderítésére 

és visszaszorítására, valamint azért, hogy 

megelızzék a csalások átterjedését más 

termékekre és szolgáltatásokra, a 

kiskereskedelem szintjére vagy más 

tagállamokba. 

Indokolás 

A be nem jelentett ellenırzések, amelyekre nem számítanak, leleplezik a további csalásokat. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 2 a bekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az a tagállam, amely az (1) 

bekezdésben meghatározott mechanizmus 

alkalmazása mellett dönt, bármely, az 

adott mechanizmus hatálya alá tartozó 

terméket vásárló vagy szolgáltatást 

igénybe vevı adóalanyt kötelezhet külön 

adatalapú jelentés benyújtására, annak 
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egyértelmősítése érdekében, hogy az adott 

termékeket vagy szolgáltatásokat rendes 

kereskedelmi vagy egyéb célokra 

használja-e fel. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(3a) A (3) bekezdés b) pontjában említett 

értékelési kritériumokat a Bizottság 

állapítja meg a tagállamok hozzájárulásai 

alapján, miután konzultált a héa-

bizottsággal. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 4 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a héa-bevételek a tagállam által a VIA. 

mellékletben felsorolt termékekre és 

szolgáltatásokra vonatkozóan kiválasztott 

és alkalmazott mechanizmus 

alkalmazásából adódó lehetséges 

változásait. 

Indokolás 

Az arányosság érdekében a jelentésnek nemcsak a járulékos költségek nagyságát kell 

vizsgálnia, hanem azt is, hogy a végrehajtástól várt további héa-bevételek megfelelnek-e a 

kapcsolódó költségeknek. A tagállamoknak ezért be kell nyújtaniuk a megfelelı adatokat a héa-

bevételek alkalmazás idején bekövetkezı lehetséges változásaira vonatkozóan. 
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Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(4a) A tagállamok (4) bekezdésben 

hivatkozott jelentései alapján a Bizottság 

2014. július 1-jéig benyújt egy megfelelı 

javaslatokat is tartalmazó jelentést az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, 

amely jelentés értékeli a mechanizmust 

alkalmazó rendelkezés általános 

eredményességét és hatékonyságát, illetve 

az intézkedés költség-haszon arányát 

annak érdekében, hogy újra meg lehessen 

állapítani az intézkedés hatóköre 

kiszélesítésének vagy kitágításának 

indokoltságát. 

 

 

 

 


