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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az Európai Parlament az EUMSZ 14. cikke értelmében rá háruló feladatköröknek 
megfelelően kísérelte meg értékelni a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes 
adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv, az 
ún. „hatodik héairányelv” alkalmazását és végrehajtását.

A végrehajtási jelentés elkészítéséhez az irányelv értékeléséről az Európai Parlament 
Kutatószolgálatának (EPRS) közreműködésével a DIW ECON által készített tanulmányban 
szereplő, elsősorban empirikus adatok szolgáltak alapul.

A tanulmány, amely a szakirodalomról is alapos áttekintést ad, a következő, prioritásként 
kezelt kérdésekről indított vitát:

• héamértékek, adóalapok és héabevétel-kiesések az EU-tagállamokban;

• a kedvezményes héamértékek diverzifikációjának a vállalkozásokra gyakorolt hatása; 

• a kedvezményes héamértékek fogyasztókra, valamint a társadalmi és környezetvédelmi 
célkitűzésekre gyakorolt hatása. 

E végrehajtási jelentés hatálya

Ez a jelentés a lehető legpontosabban értékeli a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelvvel átdolgozott hatodik irányelv átültetésének végrehajtását annak érdekében, hogy az 
alapján következtetéseket vonjon le, és javaslatokat tegyen az irányelv alkalmazásának 
javítására. Célja továbbá, hogy elemezze a tagállamok közötti héabevétel-kiesést.

A héabevétel-kiesés a várt héabevételek és a ténylegesen beszedett héa közötti különbségnek 
felel meg. Megadja az adócsalás és adóelkerülés, valamint csőd, fizetésképtelenség és 
számítási hibák miatt kieső bevételek becsült értékét.

A Bizottság héabevétel-kiesésről szóló, 2020. szeptemberi jelentése szerint a tagállamok a 
becslések alapján 140 042 milliárd EUR hozzáadottértékadó-bevételtől estek el, ami uniós 
szinten összesen 11%-os bevételkiesést jelent. A COVID19-világjárvány miatt, különösen az 
alacsonyabb fogyasztás és a több csőd miatt, a 2020-ra vonatkozó előrejelzéseket felfelé 
korrigálták, 164 milliárd EUR, azaz 13,7%-os potenciális veszteséggel számolva. 

Háttér

Az 1977. május 17-i hatodik héairányelv1 célja az volt, hogy egységes adóalapot hozzon létre, 
amelyre harmonizált adómértékeket alkalmaznak. A cél az volt, hogy a belső piac 
1992. december 31-ig történő megvalósításával összefüggésben a tagállamok közötti 
valamennyi ügylet tekintetében megszűnjenek a határok és a belső határokon végzett 
adóellenőrzések. 

1 A Tanács 77/388/EGK hatodik irányelve (1977. május 17.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás.
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Amikor 1992 végén megszűntek ezek a tagállamok közötti fiskális határok, politikai akarat 
hiányában és technikai okokból 1993. január 1-jén átmeneti héaszabályozást fogadtak el. Ezen 
átmeneti időszak során úgy határoztak, hogy az adómentességet élvező adóalanyokon kívüli 
adóalanyok által lebonyolított, Közösségen belüli ügyleteket a rendeltetési hely szerinti 
tagállamban kell megadóztatni.

Az egyértelműség, az észszerűség és az átláthatóság érdekében2 a hatodik irányelvet és annak 
módosításait a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelvbe (héairányelv) vették át és foglalták egységes szövegbe, 
amely jelenleg hatályos. 

Az 1977. évi irányelv átdolgozásakor a hatodik irányelv valamennyi jogi rendelkezését 
megtartották, de a más irányelvekben található héarendelkezéseket is beépítették, és a 
szöveget a könnyebb olvashatóság érdekében átszerkesztették.

Ez a jelenlegi uniós héakeret sarokkövét jelentő irányelv (2006/112/EK) előírja, hogy az 
átmeneti szabályokat egy végleges szabályozásnak kell felváltania, ennek a szabályozásnak 
azonban a határokon átnyúló termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások származási hely 
szerinti tagállamban történő megadóztatásán kell alapulnia. „A héa jövőjéről – Úton egy 
egyszerűbb, stabilabb és hatékonyabb, az egységes piacra szabott héa-rendszer felé” című, 
2011. december 6-i közleményében azonban a Bizottság elismerte, hogy már nem reális a 
származási hely elvét követni, hanem inkább a politikai szempontból megvalósíthatóbb 
rendeltetési hely elvét kell alkalmazni. A héa jövőjéről szóló, 2011. október 13-i 
állásfoglalásában3 az Európai Parlament ezt az álláspontot támogatta.

A 2006/112/EK irányelv érdemi felülvizsgálata már 2016-ban megkezdődött az uniós 
héarendszer frissítése és annak érdekében, hogy az kevésbé adjon lehetőséget a csalásra, 
ahogyan azt „A héára vonatkozó cselekvési terv: Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új 
döntések szükségeltetnek” című, 2016. április 7-i dokumentumban felvázolták. A 
2006/112/EK irányelvnek a vállalkozások közötti, unión belüli kereskedelem adóztatására 
alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. május 25-i irányelvjavaslat azzal egészíti ki a 
vállalkozások közötti (B2B), határokon átnyúló árukereskedelemre vonatkozó végleges 
héarendszer alapjait lefektető, 2018. december 4-i (EU) 2018/1910 tanácsi irányelvet4, hogy 
részletes technikai intézkedéseket határoz meg a vállalkozások közötti árukereskedelemre 
vonatkozó végleges héarendszer bevezetésének lehetővé tétele érdekében.

A határokon átnyúló kereskedelemre vonatkozó, 2018. május 25-i irányelvjavaslat tehát részét 
képezi az egységes uniós héaövezet létrehozását célzó változási folyamatnak. Ehhez a 
folyamathoz a héairányelv módosítására irányuló két másik javaslat is hozzátartozik, amelyek 
közül az egyik a hozzáadottértékadó-mértékekre5, a másik pedig a kisvállalkozásokra 

2 HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel (HL L 221., 2006.8.12., 9. o.) módosított 
irányelv.
3 Az Európai Parlament 2011. október 13-i állásfoglalása a héa jövőjéről (2011/2082(INI)), P7_TA(2011)0436.
4 HL L 311., 2018.12.7., 3–7. o. A Tanács (EU) 2018/1910 irányelve (2018. december 4.) a 2006/112/EK 
irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes, a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó 
szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról.
5 COM(2018) 20 final. Javaslat tanácsi irányelvre (2018.1.18.) a 2006/112/EK irányelvnek a 
hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében történő módosításáról. Az Európai Parlament 2018. október 3-án 
nyilvánított véleményt. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-án, a Régiók Bizottsága 
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vonatkozó különös szabályozásra vonatkozik6. A 2006/112/EK irányelv is számos 
módosításon esett át, amelyek közül néhány a Covid19-világjárványhoz, illetve a brexithez 
kapcsolódik7.

A Bizottság által javasolt, de a Tanács által még el nem fogadott, a rendeltetési hely elvén 
alapuló jövőbeli héaszabályozás célja, hogy a tagállamok számára bizonyos mértékű 
rugalmasságot biztosítson a héamértékek megállapításában és a hatályban lévő kedvezményes 
adómértékek fenntartásában. A tagállamoknak ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül 
hagyniuk a héamértékek nagyobb fokú konvergenciájának biztosítására irányuló kiemelt 
célkitűzést. Ezért a kedvezményes adómértékeknek továbbra is kivételt kell képezniük az 
általános adómérték alól „a héarendszer aránytalan széttöredezettségének elkerülése 
érdekében a belső piacon”.

A Tanács Titkársága a Képviselők Bizottsága (COREPER) számára készített 2021. június 4-i 
feljegyzésében részletesen elemzi, hogy e kérdés hogyan alakult 2018 óta, és bemutatja a még 
függőben lévő főbb kérdéseket8. Ez utóbbiakat politikai iránymutatás céljából 2021. június 
18-án az Ecofin Tanács elé terjesztették. 

Következtetések

A 2006/112/EK irányelvet folyamatosan fejlesztették, hogy kiterjesszék az alkalmazási körét. 
A Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó jelenlegi uniós átmeneti héaszabályozás bonyolult, 
lehetőséget ad az adócsalásra, különösen az ún. körhintacsalásra (vagy az eltűnő kereskedő 
útján elkövetett Közösségen belüli csalásra)9, amely a héacsalás leggyakoribb formája, és 
indokolatlanul nagy kockázatot jelent a vállalkozások számára. 

Ahhoz, hogy kezelni tudja a globalizált, digitális és mobil gazdaság kihívásait, az Európai 
Uniónak egyszerű, átlátható, hatékony, továbbfejlesztett és korszerűsített héarendszerre van 
szüksége, amely figyelembe veszi a versenyképesség fenntartásának fontosságát, igazodik a 
belső piachoz és kiküszöböli a csalás lehetőségét. Egy ilyen rendszer elengedhetetlen a 
polgárok és a vállalkozások támogatásának elnyeréséhez, valamint annak biztosításához, hogy 
pénzük megfelelően kerül felhasználásra.

Itt az ideje, hogy egy végleges héaszabályozás, vagyis egy olyan szabályozás irányába 
mozduljunk el, amely egyszerű, védelmet biztosít a csalási kísérletekkel szemben és elég 

pedig 2018. október 10-én fogadta el véleményét.
6 COM(2018) 21 final.
7 A COVID19-járvány miatt: az (EU) 2020/1109 határozat a második csomag hatálybalépésének időpontját 
2021. január 1-jéről 2021. július 1-jére tolta ki, hogy az uniós országoknak és a vállalatoknak több idejük legyen 
felkészülni az új szabályokra; Az (EU) 2020/2020 irányelv azért módosította a 2006/112/EK irányelvet, hogy a 
COVID19-világjárványra válaszul megfizethetőbb hozzáférést biztosítson Európában a COVID19-
oltóanyagokhoz és -in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökhöz (tesztkészletekhez).
A Brexit miatt: a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi 
adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. november 20-i (EU) 2020/1756 tanácsi 
irányelv.
8 Az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának 2021. június 4-i 9420/21. sz. feljegyzése az Állandó Képviselők 
Bizottsága számára.
9 Az effajta csalás – amely nagyon gyakran fordul elő az elektronikus alkatrészekkel, mobiltelefonokkal és 
textiltermékekkel való kereskedés terén – abból áll, hogy a termékeket több, különböző tagállamokban 
tevékenykedő cég körbeadja egymásnak, kihasználva, hogy az árucikkek Unión belüli értékesítését nem terheli 
adó.
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rugalmas ahhoz, hogy hozzá lehessen igazítani a technológiai és a piaci fejlődéshez, és amely 
a rendeltetési hely szerinti országban történő adózás elvén alapul, amely szerint a 
vállalkozások közötti ügyletek utáni héa a vevő lakóhelye szerinti ország alapján kerül 
felszámításra, és az előzetesen felszámított héa abban az országban igényelhető vissza, ahol 
azt megfizették.

A DIW ECON tanulmánya átfogó szakirodalmat szolgáltatott az uniós tagállamok 
héarendszereiről és azok hatásairól, amely alátámasztja a Tanácshoz intézett azon 
felhívásunkat, hogy fogadja el a 2018. május 25-én elfogadott irányelvjavaslatot, amelyet az 
EP 2019. február 12-én szavazott meg. A jelentés áttekintést ad a héamértékek változásával, 
az adóalapokkal és a héabevétel-kiesésekkel, a kedvezményes héamértékek 
diverzifikációjának vállalkozásokra és fogyasztókra gyakorolt hatásával, valamint a szociális 
és éghajlatpolitikai célkitűzések Európai Unión belüli elérésének potenciális eszközeként 
értelmezett kedvezményes héamértékek hatásával kapcsolatos főbb megállapításokról. 

Miután a tanulmány megállapítja, hogy nagy különbségek mutatkoznak a héarendszerek és 
ennek következtében a héabevétel-kiesések és a megfelelési költségek tekintetében is, 
meghatározza, hogy milyen előnyökkel járna az, ha a kedvezményes adómértékek és a 
mentességek racionalizálása révén az általános adómérték-tartomány további szűkítése felé 
közelítenénk. Amennyiben az egységes héamértékre törekszünk, egyebek mellett akár 7%-kal 
is csökkenteni lehetne az általános adómértéket, csökkenteni lehetne a kkv-kat aránytalanul 
nagy mértékben terhelő megfelelési költségeket, és végül mérsékelni lehetne a csalást, amely 
egyrészt nagy terhet ró az államháztartásra és a fogyasztókra, másrészt az EU második 
legnagyobb saját forrásaként az EU pénzügyi érdekeit is érinti. Egy ilyen egyszerűbb (jelenleg 
több mint 250 féle mentesség és kedvezményes adómérték létezik az EU-ban) és átláthatóbb 
rendszer, amely a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok közötti szoros 
együttműködésen, információcserén és a legjobb gyakorlatok cseréjén alapulna, jobbá tenné a 
belső piac működését. Észszerűsíteni kell a jelenleg azonosított kedvezményes adómértékeket 
és mentességeket, amennyiben a gazdasági fellendüléshez elengedhetetlen, hatékony belső 
piacot szeretnénk. A kedvezményes adómértékek harmonizációjának elemzése szintén 
érdekes lehet.

A tanulmány megállapítja, hogy a ténylegesen beszedett héa összege és az összesen fizetendő 
héa közötti különbségként mért héabevétel-kiesés 2019-ben átlagosan 10% körüli volt az EU-
27-ben, szemben a 2009-es 20%-kal. Ugyanakkor ismételten megállapítja, hogy nagy 
különbségek vannak a tagállamok között, a héabevétel-kiesés mértéke a romániai 33%-tól a 
svédországi vagy horvátországi 1%-ig terjed.

A vállalkozások számára az adózás költségei nem csupán a befizetett adót jelentik, hanem a 
megfelelési költségeket is magukban kell foglalniuk. Különös figyelmet kell fordítani a kkv-
kra, amelyek az európai gazdaság gerincét adják. A kkv-k azonban rendkívüli mértékben 
túlterheltek, többek között azért, mert a megfelelési költségek az esetek többségében fix 
költségek. A szakértők becslése szerint a teljes költség az árbevétel 1–4%-át teszi ki, ami igen 
jelentős összeg. Bár a digitalizáció révén csökkenteni lehet ezeket a költségeket, ez rövid 
távon természetesen terhet ró a vállalkozásokra, különösen a kkv-kra, amelyeknek be kell 
szerezniük a legújabb technológiát és a know-how-t. Az elkövetkező években harmonizált 
informatikai rendszerre lesz szükség a tagállamok között.

A héamértékek diverzifikációja fragmentálja a belső piacot, torzítja annak működését azáltal, 
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hogy elősegíti az egyenlőtlen versenyt az EU belső piacán, növeli a megfelelési terheket, 
aláássa a versenyt, mivel az országok közötti árkülönbségek kihasználását ösztönzi azáltal, 
hogy a fogyasztást az alacsonyabb héamértékkel rendelkező tagállamokba tereli, és torzítja a 
bevételek kormányok általi beszedését. A diverzifikált héarendszerek a harmadik országokkal 
szemben is egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek, ártorzulásokat okozhatnak, és így 
torzíthatják a nemzetközi kereskedelmet. Ezért tiszteletben kell tartani az átláthatóság, a jó 
kormányzás és az információcsere elveit, mert egy működő héarendszer olyan rendszer, 
amely nem befolyásolja a kereskedelmet. 

Végül a tanulmány szerint a kedvezményes adómértékek csekély hatást gyakorolnak a 
fogyasztókra, valamint a társadalmi és környezetvédelmi célkitűzések megvalósítására, mert 
az ilyen adómértékek csak kis mértékben és átmenetileg jelennek meg az árakban. Más 
tényezőket, például a kereslet árrugalmasságát is figyelembe kell venni. Ahhoz, hogy az 
adóalap-erózió miatt a kormányok számára jelentős költségeket jelentő kedvezményes 
adómértékek ebben a keretben hatékonyak legyenek, azon túl, hogy egészben vagy részben 
meg kell jelenniük a fogyasztó által fizetett árban és azt csökkenteniük kell, más 
kezdeményezésekkel, például adójóváírásokkal és közvetlen támogatásokkal is párosulniuk 
kell, amelyeknek az az előnye, hogy közvetlenül a fogyasztót vagy a vállalkozót célozzák 
meg. A kedvezményes adómértékek a vártnál kisebb hatást gyakorolnak a társadalmi és 
környezetvédelmi célkitűzések megvalósítására azáltal, hogy nem a legszegényebb 
háztartásokat célozzák meg. Mechanikus veszteséget okoznak, amely a teljes nemzeti 
héabevétel akár 22%-át is kiteheti, magasabb megfelelési költségeket eredményeznek és 
növelik a héacsalás kockázatát. A szakértők például megállapították, hogy a COVID19-
világjárvány idején a héa csökkentése nem hozta meg a kívánt hatást a fogyasztásra, mivel a 
vállalkozások nem csökkentették áraikat, hanem a haszonkulcsuk növelésével mentek elébe a 
változásnak. Az alternatív költség az, amelynek iránytűként kell szolgálnia és vezérelnie kell 
a döntéseinket. A héa csökkentése helyett, amely az érintett mennyiséggel arányosan kedvez a 
termelőknek vagy a fogyasztóknak, meg kell fontolnunk, hogy nem kellene-e más adókat 
csökkenteni, amelyek kedvezőbb hatást gyakorolnak a környezetre, az igazságosságra, a 
foglalkoztatás előmozdítására vagy a helyi gazdaság ösztönzésére. A közvetlen ösztönzők 
mellett a meritorikus javak népszerűsítését és a – különösen a környezetvédelmi 
célkitűzéseink elérése érdekében folytatott – tájékoztatási kampányokat a kedvezményes 
héamértékek költséghatékony alternatívájának kell tekinteni.

Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi politika egyre fontosabb, e tanulmány érdemeként 
hozható fel, hogy irányokat mutat a jövőbeli kutatásokhoz.

A COVID19-világjárványt követő társadalmi-gazdasági válság megfékezése érdekében a 
gazdaságélénkítés keretében sürgősen szükség van az egyes tagállamok héabevétel-
kiesésének csökkentésére. Ez a kiesés a héa végrehajtási rendszerének egyszerűsítésével és a 
csalás elleni küzdelemmel csökkenthető, különösen a digitalizálás révén, amely mind a 
hatóságok, mind a vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy a valós időben reagáljanak. Az 
egység és a szolidaritás jegyében fogant Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek (RFF) 
segítenie kell a tagállamokat abban, hogy egy termelékenyebb, inkluzívabb, innovatívabb, a 
zöld és digitális átállásra összpontosító gazdaságot alakítsanak ki. A héa megfelelő 
finanszírozása hozzájárul majd az adósságtörlesztéshez. A COVID-19 utáni gazdasági 
fellendülés esélyt kínál az igazságosabb, környezetbarátabb és célzottabb adórendszerek 
irányába mutató változásokra. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a hatodik héairányelv végrehajtásáról: mi hiányzik az Unióban a héabevétel-kiesés 
csökkentéséhez?
(2020/2263(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. és 14. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 113. és 
115. cikkére,

– tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – 
közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 
1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvre,

– tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelvre,

– tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 
végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU 
tanácsi végrehajtási rendeletre1,

– tekintettel a héa jövőjéről szóló, 2011. október 13-i állásfoglalására (2011/2082(INI)2,

– tekintettel a héa jövőjéről szóló, Úton egy egyszerűbb, stabilabb és hatékonyabb, az 
egységes piacra szabott héa-rendszer felé című, 2011. december 6-i bizottsági 
közleményre3,

– tekintettel az „Egy, a héára vonatkozó cselekvési tervről – Úton egy egységes uniós 
héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek” című, 2016. április 7-én4 elfogadott 
cselekvési tervre,

– tekintettel a végleges héarendszer felé vezető útról és a héacsalás elleni küzdelemről 
szóló, 2016. november 24-i állásfoglalására5,

– tekintettel a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében 
történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra6,

– tekintettel az „Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek” 
című bizottsági közleményre7,

1 HL L 77., 2011.3.23., 1–22. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0436.
3 COM(2011) 851 végleges.
4 COM(2016) 148 final.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0453.
6 COM(2018) 20 final. 
7 COM(2017) 566 final.
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– tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a 
kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról 
szóló tanács irányelvre irányuló javaslatra8,

– tekintettel a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására 
alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai 
intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatra9,

– tekintettel a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó 
területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1541 tanácsi 
rendeletre10,

– tekintettel a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes, a 
tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó szabályainak harmonizálása és 
egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 4-i (EU) 
2018/1910 tanácsi irányelvre11,

– tekintettel a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására 
alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai 
intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról szóló, 2019. február 12-i állásfoglalására12,

– tekintettel a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről 
szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására,

– tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a 
kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történőmódosításáról és 
a 904/2010/EU rendeletnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás 
megfelelő alkalmazásának nyomon követését célzó közigazgatási együttműködés és 
információcsere tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. február 18-i (EU) 
2020/285 tanácsi irányelvre13,

– tekintettel a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes 
kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. február 18-i 
(EU) 2020/284 tanácsi irányelvre14,

– tekintettel a helyreállítási tervet támogató igazságos és egyszerű adózásra irányuló 
cselekvési tervről szóló, 2020. július 15-i bizottsági közleményre (COM(2020)0312),

– tekintettel az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelvre, az (EU) 2017/2454 tanácsi rendeletre, 
az (EU) 2017/2459 tanácsi végrehajtási rendeletre, az (EU) 2019/1995 tanácsi 
irányelvre, valamint az e-kereskedelemre vonatkozó héacsomagról szóló (EU) 

8 COM(2018) 021 final.
9 COM(2018) 329 final, a hatálybalépést 2022. július 1-jére halasztották.
10 HL L 259., 2018.10.16., 1–11. o.
11 HL L 311., 2018.12.7., 3–7. o.
12 COM(2018)0329.
13 HL L 62., 2020.3.2., 13–23. o.
14 HL L 62., 2020.3.2., 7–12. o.
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2019/2026 tanácsi végrehajtási rendeletre és (EU) 2020/194 végrehajtási rendeletre,

– tekintettel a DIW ECON által készített és a Parlamenti Kutatási Szolgálatok 
Főigazgatósága által közzétett, „A héabevétel-kiesés, a kedvezményes héamértékek és 
ezek hatása a vállalkozások megfelelési költségeire és a fogyasztókra” című 
tanulmányra,

– tekintettel a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges 
egységes rendszeréről szóló 1553/89/EGK, Euratom rendelet módosításáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló (az EUMSZ 287. cikkének (4) bekezdése és 
322. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott) 11/2020. sz. számvevőszéki 
véleményre15,

– tekintettel az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságnak az adóügyi 
információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtásáról – eredmények, 
tanulságok és leküzdendő akadályok – szóló jelentésére (A9-0193/2021),

– tekintettel az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 
2011/16/EU irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló, 
2021. március 10-i jogalkotási állásfoglalására16,

– tekintettel az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról és az 
1286/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról szóló, 
2021. május 19-i jogalkotási állásfoglalására (06116/1/2021 – C9-0179/2021 – 
2018/0233(COD)),

– tekintettel az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról és az 
1286/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. május 20-i (EU) 
2021/847 európai parlamenti és tanácsi rendeletre17,

– tekintettel a 2021. február 8. és május 4. között elérhető nyilvános konzultációra (A 
pénzügyi és a biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó héaszabályok – felülvizsgálat),

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére, valamint az Elnökök Értekezlete 
2002. december 12-i ülésén hozott, a saját kezdeményezésű jelentések engedélyezésére 
vonatkozó eljárásról szóló határozatának 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 
3. mellékletére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel 1977-ben a Tanács egy hatodik irányelvet fogadott el, amelynek célja egy olyan 
egységes adóalap létrehozása, amelyre harmonizált adómértékeket alkalmaznak; mivel a 
tagállamok úgy döntöttek, hogy ennek elérése érdekében átmeneti időszakot vezetnek 
be, amelyet azóta meghosszabbítottak;

B. mivel a héairányelv18 az egyértelműség érdekében átdolgozza és hatályon kívül helyezi 

15 12771/20 dokumentum, intézményközi dokumentum száma: 2018/0133(NLE).
16 COM(2020)0314.
17 HL L 188., 2021.5.28., 1. o.
18 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 
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a hatodik irányelvet; mivel az irányelv előírja, hogy az átmeneti szabályok helyébe a 
származási tagállamban történő adózáson alapuló végleges rendszernek kell lépnie; 
mivel az átmeneti rendszer bonyolult, hiányos és szerkezetéből adódóan lehetőséget ad 
a csalásra; 

C. mivel 2013-ban jelentős felülvizsgálat vette kezdetét a rendeltetési hely elvén alapuló 
végleges szabályozás érdekében, amelynek köszönhetően a szabályozás kevésbé ad 
lehetőséget a csalásra19;

D. mivel a 2018. május 25-én elfogadott irányelvjavaslat részletes intézkedéseket vezet be 
a vállalkozások között folytatott, Unión belüli árukereskedelemre vonatkozó végleges 
héarendszerre vonatkozóan, és megszünteti az „átmeneti” szabályozást; mivel 
2019. február 12-én elfogadta az álláspontját; mivel a Tanács még nem fogadta el az 
álláspontját;

E. mivel az EU-ban a 2009. évi 20%-ról 2019-re 10%-ra csökkent a héabevétel-kiesés; 
mivel a világjárvány és annak társadalmi-gazdasági hatásai miatt ez a tendencia 2020-
ban megfordult; mivel a veszteség becsült összege 164 milliárd EUR, amelynek 
egyharmada csalók és szervezett bűnözői körök kezébe kerül;

F. mivel figyelembe kell venni a Számvevőszéknek a héaalapú saját források számításának 
egyszerűsítésére javasolt új módszerről szóló 11/2020. sz. véleményét;

G. mivel a Bizottságnak „a helyreállítási tervet támogató igazságos és egyszerű adózásra 
irányuló új cselekvési terve” az adózás egyszerűsítésére, az adózásnak a gazdaság 
digitalizációjához és a zöld gazdaságra való átálláshoz való hozzáigazítására, valamint 
az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelemre irányuló új uniós stratégia részét 
képezi;

H. mivel a héairányelv elfogadása óta a pénzügyi szolgáltatások – egyes kivételektől 
eltekintve – mentesülnek a héa alól, mivel más adók (pl. a biztosítási díjakra kivetett 
adó) hatálya alá tartoznak; 

Héamértékek, adóalapok és héabevétel-kiesések az EU-tagállamokban

1. megállapítja, hogy 2019-ben a tagállamokban átlagosan a teljes adóalap 71%-ára 
alkalmazták az általános adómértéket; megállapítja, hogy az általános héamértékkel 
adózó adóalap 97% (BG) és 47% (ES) között mozgott; megállapítja, hogy a héabevétel-
kiesés átlagosan 10%-ot tesz ki az EU-ban, de nagy különbségek vannak a tagállamok 
között20; megállapítja, hogy a kedvezményes és a rendkívül kedvezményes adómértékek 
száma tagállamonként eltérő; megállapítja, hogy csak öt tagállam21 alkalmaz továbbra is 
rendkívül kedvezményes adómértékeket; megállapítja, hogy csak Dánia nem alkalmaz 
kedvezményes adómértékeket;

2. megjegyzi, hogy a héa egykulcsos és bevételsemleges egyszerűsítése az általános 
adómérték átlagosan 7%-os csökkenését idézheti elő az EU-ban, ami az általános 

2006.12.11., 1. o.).
19 A 2016. április 7-i uniós cselekvési tervben leírtak szerint.
20 33%-tól (RO) 1%-ig (SE és HR) terjedően.
21 FR, IE, IT, LU és ES a 2021. január 1-jei állapot szerint.
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adómérték 13%-tól 2%-ig terjedő mértékű csökkenését eredményezné;

3. úgy véli, hogy a sokféle kedvezményes adómérték alkalmazása hozzájárul az 
adórendszer bonyolultságához és átláthatatlanságához, megkönnyíti a csalást és növeli a 
megfelelési költségeket;

4. megállapítja, hogy a héabevétel-kiesés a gazdasági ciklusok szerint ingadozik; 
megállapítja, hogy a kismértékű adómegfelelés magas általános héamértékekkel és 
többszörös héamértékekkel, valamint kisebb igazságszolgáltatási és jogi hatékonysággal 
jár;

A kedvezményes héamértékek diverzifikációjának vállalkozásokra gyakorolt hatása

5. úgy véli, hogy a kedvezményes adómértékek jelenlegi diverzifikációja rendkívül magas 
megfelelési költségeket eredményez a vállalkozások számára; úgy véli, hogy az átlagos 
megfelelési költségek a becslések szerint a vállalkozás forgalmának 2,5%-át teszik ki, 
és tagállamonként jelentősen eltérnek egymástól22;

6. megállapítja, hogy a kkv-k arányosan magasabb megfelelési költségekkel 
szembesülnek, mivel ezek a költségek fix költségek és függetlenek a vállalkozás 
méretétől; megállapítja, hogy a magas megfelelési költségek akadályozzák az EU belső 
piacára való belépést; ezért úgy véli, hogy az EU-n belüli eltérő héaszabályozások 
gátolhatják az exportot;

7. megjegyzi, hogy a digitalizáció csökkentheti a megfelelési költségeket; kitart amellett, 
hogy a digitális innovációk23 csökkenthetik a megfelelési költségeket, és 
hozzájárulhatnak az üzleti tranzakciók átláthatóbbá tételéhez; hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell az adatbiztonságot, valamint a személyekre és a vállalkozásokra 
vonatkozó adatok bizalmas kezelését;

8. megjegyzi, hogy az adómérték diverzifikációja torzítja a belső piaci árakat, mivel 
ösztönzi a határokon átnyúló vásárlásokat, és a tagállamok közötti fokozott 
adóversenyhez vezet; emlékeztet arra, hogy a határokon átnyúló tevékenységek 
ösztönzése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a vállalkozásoknak 
világos és egyértelmű héaszabályokra van szükségük;

9. hangsúlyozza, hogy egy jól megtervezett héarendszernek semlegesnek kell lennie és 
nem szabad befolyásolnia a kereskedelmet, a gyakorlatban azonban ez az elv nehezen 
ellenőrizhető globális szinten, tekintettel a héamentességek gyakorlatára, a visszatérítési 
rendszerek hiányosságaira, a megfelelési költségekkel járó sokféle adómértékre és arra, 
hogy jövedelemadóknak a héával való helyettesítése ösztönzi a kereskedelmet;

A kedvezményes héamértékek fogyasztókra, valamint a társadalmi és környezetvédelmi 
célkitűzésekre gyakorolt hatása

10. megjegyzi, hogy a kedvezményes adómértékek alkalmazása nem mindig jár tartós 
árcsökkenéssel a fogyasztók számára; megjegyzi, hogy a kedvezményes adómérték 
hatékonysága számos tényezőtől függ, például attól, hogy a vállalkozások milyen 

22 LU esetében kevesebb, mint 1%, PL esetében közel 4%. 
23 Mint például a mesterséges intelligencia, a nagy adathalmazok és a blokklánc-technológia.
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mértékben hárítják át a kedvezményt a fogyasztókra, milyen hosszú az időtartama, 
mekkora a kedvezmény mértéke és mennyire összetett az adómérték-rendszer; 
megjegyzi, hogy emiatt a teljes áthárítás véletlenszerű, és nem képezheti a szakpolitikák 
kidolgozásának alapját; megjegyzi, hogy nem lehet az alacsony jövedelmű háztartásokat 
megcélozni;

11. emlékeztet arra, hogy ahhoz, hogy a környezetbarát adóztatás ösztönző hatású legyen, 
szolidárisnak kell lennie, a társadalmi méltányosságra kell törekednie, és nem szabad 
gyengítenie a vállalkozások nemzetközi versenyképességét; megjegyzi, hogy az, hogy a 
kedvezményes adómértékek milyen hatékonyan mozdítják elő az ilyen típusú árukat és 
szolgáltatásokat, illetve tágabb értelemben a meritorikus javakat (pl. a kultúrát, az 
egészségügyet, a biológiai sokféleséget), elsősorban attól függ, hogy ezeket az 
adómértékeket milyen mértékben hárítják át a fogyasztókra, és hogy milyen 
árrugalmassággal bír az ilyen adómérték alá tartozó áruk és szolgáltatások iránti 
kereslet;

12. hangsúlyozza, hogy a kedvezményes adómértékek a kormányzati költségek 
szempontjából nem jelentenek hatékony eszközt a társadalmi vagy környezetvédelmi 
célkitűzések elérésére az adómértékek közötti jelentős különbségek, az adóbevételek 
csökkenése, az adminisztratív költségek növekedése, az ellenőrzések és a vizsgálatok 
költségei, a lobbizásból eredő nyomás, a megfelelési költségek, a gazdasági torzulások, 
illetve az adócsalás, valamint a célközönség elérésének nehézségei miatt;

13. úgy véli, hogy az olyan közvetlen adóügyi ösztönzők, mint a közvetlen támogatások 
vagy az adójóváírások, amelyek konkrét fogyasztókat és termelőket céloznak meg, 
hatékonyabb, rugalmasabb, láthatóbb és költséghatékonyabb eszközök e társadalmi és 
környezetvédelmi célkitűzések elérésére;

14. hangsúlyozza, hogy a nyerő stratégiát egy olyan egységes héarendszer jelentené, amely 
közvetlen adóösztönző eszközzel, például az alacsony jövedelmű háztartások esetében 
jövedelemalapú adójóváírási rendszerrel párosul, valamint szociális reformcsomagot 
tartalmaz; emlékeztet arra, hogy Új-Zélandon egykulcsos héarendszer van, és az ország 
adójóváírást alkalmaz az alacsony jövedelmű háztartások számára; emlékeztet arra, 
hogy az átalánytámogatások és a tájékoztató kampányok továbbra is lehetőséget 
jelentenek a meritorikus javak népszerűsítésére;

Következtetés

15. emlékeztet arra, hogy a héabevételek az egyik legfontosabb állami bevételi forrást 
jelentik, amelyek az összes adóbevétel átlagosan mintegy 21%-át teszik ki az EU-ban; 
emlékeztet arra, hogy az EU-ban átlagosan 10%-ot tesz ki a héabevétel-kiesés; 
emlékeztet arra, hogy a héa egyben az uniós költségvetés saját forrása is; hangsúlyozza, 
hogy a héaalap bármilyen csökkenésével bevételkiesés keletkezik az államháztartás 
számára; felszólítja a nemzeti adóhatóságokat, hogy tegyenek kezdeményezéseket a 
héabevétel-kiesés csökkentésére, hogy segítsék a tagállamokat a jelenlegi társadalmi-
gazdasági válságból való kilábalásban;

16. hivatkozik a DIW ECON tanulmányának következtetéseire, amelyek hangsúlyozzák, 
hogy 2019-ben a tagállamokban átlagosan a teljes adóalap 71%-ára alkalmazták az 
általános adómértéket; a tanulmány hangsúlyozza, hogy a diverzifikált héarendszerek 
költségeket rónak a vállalkozásokra, különösen a kkv-kra azzal, hogy növelik a 
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megfelelési költségeket, torzulásokat okoznak a belső piacon és a kereskedelemben, és a 
kieső bevételek révén költségeket rónak a kormányra; hangsúlyozza, hogy a 
kedvezményes adómértékek nem elegendőek az elosztási és a környezetvédelmi 
célkitűzések eléréséhez;

17. megjegyzi, hogy a tagállamok héabevétel-kieséseinek csökkentése nehézségekbe 
ütközik, mivel meg kell őrizni az egyes árukra és szolgáltatásokra megadott számos 
héamentességet, és mivel a tagállamok fenn kívánják tartani a legalább 5%-os 
kedvezményes adómértékeket; elismeri, hogy – tekintettel arra, hogy a héa mint 
költségvetési eszköz jelentőséggel bír – a tagállamok számára továbbra is biztosítani 
kell az alkalmazandó héamértékek rugalmas meghatározásának lehetőségét;

18. felszólít egy egyszerűsített héarendszer bevezetésére, amely a versenyképességet 
szolgálja, és korlátozza a mentességeket és a nem általános adómértékeket;

19. hangsúlyozza, hogy a héabevétel-kiesés nagymértékben függ a héaszabályok 
végrehajtására és ellenőrzésére irányuló intézkedések hatékonyságától, különösen az 
adócsalás és az adókikerülés, valamint az agresszív adótervezés tekintetében;

20. emlékeztet arra, hogy a kedvezményes adómértékek – mint szakpolitikai eszközök – 
hatékonyságát mindig más meglévő szakpolitikai eszközök konkrét összefüggésében 
kell értékelni; emlékeztet arra, hogy a kedvezményes adómértékek gyakran kiegészítik a 
meglévő szociális és környezetvédelmi szakpolitikai eszközöket; emlékeztet arra, hogy 
a közvetlen adókedvezmények olyan eszközök, amelyek jobban összpontosíthatók az 
alacsony jövedelmű háztartásokra, és általában kevésbé költségesek;

21. hangsúlyozza, hogy végleges héarendszerre kell átállni, amely a rendeltetési országban 
történő adózás elvén alapul; felkéri a Tanácsot, hogy fogadja el a 2018. május 25-i 
irányelvjavaslatot;

°

° °

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


