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A tagállamok közötti kereskedelem adóztatására irányadó végleges 
héarendszer *
Az Európai Parlament 2019. február 12-i jogalkotási állásfoglalása 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 
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))
(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0329),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0317/2018),

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0028/2019),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak 
valamint a nemzeti parlamenteknek.



Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amikor a Tanács 1967-ben a 
67/227/EGK tanácsi irányelvvel1 és a 
67/228/EGK tanácsi irányelvvel2 elfogadta 
a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: 
héa) közös rendszerét, kötelezettséget 
vállalt egy olyan, a tagállamok közötti 
kereskedelem adóztatására alkalmazandó 
végleges héarendszer létrehozására, amely 
az egyetlen tagállamon belüli 
rendszerekhez hasonlóan működik. 
Tekintve, hogy sem a politikai, sem a 
technikai feltételek nem voltak adottak egy 
ilyen rendszer megalkotásához, a 
tagállamok közötti fiskális határok 1992 
végére végbemenő felszámolásakor 
átmeneti héaszabályozás került 
elfogadásra. A jelenleg hatályos 
2006/112/EK tanácsi irányelv3 értelmében 
ezeket az átmeneti szabályokat a 
termékértékesítés vagy a 
szolgáltatásnyújtás származási 
tagállamában történő adóztatás elvén 
alapuló végleges szabályozásnak kell 
felváltania. 

(1) Amikor a Tanács 1967-ben a 
67/227/EGK tanácsi irányelvvel1 és a 
67/228/EGK tanácsi irányelvvel2 elfogadta 
a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: 
héa) közös rendszerét, kötelezettséget 
vállalt egy olyan, a tagállamok közötti 
kereskedelem adóztatására alkalmazandó 
végleges héarendszer létrehozására, amely 
az egyetlen tagállamon belüli 
rendszerekhez hasonlóan működik. 
Tekintve, hogy sem a politikai, sem a 
technikai feltételek nem voltak adottak egy 
ilyen rendszer megalkotásához, a 
tagállamok közötti fiskális határok 1992 
végére végbemenő felszámolásakor 
átmeneti héaszabályozás került 
elfogadásra. A jelenleg hatályos 
2006/112/EK tanácsi irányelv3 értelmében 
ezeket az átmeneti szabályokat a 
termékértékesítés vagy a 
szolgáltatásnyújtás származási 
tagállamában történő adóztatás elvén 
alapuló végleges szabályozásnak kell 
felváltania. Az említett átmeneti szabályok 
azonban már évtizedek óta érvényesek, 
ami egy olyan bonyolult, átmeneti 
héarendszerhez vezetett, amely lehetőséget 
teremt az Unión belüli, határokon átnyúló 
héacsalásra. Mivel ezen átmeneti 
szabályoknak számos hiányossága van, a 
héarendszer nem teljesen hatékony, és 
nem egyeztethető össze a valódi egységes 
piac követelményeivel. Az átmeneti 
héarendszer sebezhetősége mindössze 
néhány évvel a bevezetését követően vált 
nyilvánvalóvá. Az azóta eltelt időszakban 
számos jogalkotási (az igazgatási 
együttműködés javítását szolgáló, az 
összesítő nyilatkozatok tekintetében előírt 
határidőket szűkebbre szabó, ágazati 
fordított adózással kapcsolatos) lépésre és 
nem jogalkotási lépésre sor került. A 
héabevétel-kiesésről készült legfrissebb 
tanulmányok mindazonáltal arról 



tanúskodnak, hogy a be nem szedett héa 
továbbra is tetemes összegeket tesz ki. A 
jelenleg hatályos héaszabályok 1992. évi 
bevezetése óta ez az első olyan jogalkotási 
javaslat, amely a határokon átnyúló 
csalás kiváltó okaira kíván megoldással 
szolgálni. A Bizottság „Az egységes piac 
továbbfejlesztése: a polgárok és 
vállalkozások lehetőségeinek bővítése” 
című, 2015. október 28-i közleményében a 
jelenlegi héaszabályozás összetettségét az 
egységes piac kiteljesítése előtt álló egyik 
fő akadályként határozta meg. 
Ugyanakkor a ténylegesen beszedett 
héabevétel és az elméletileg beszedendő 
összeg különbségeként meghatározott 
héabevétel-kiesés folyamatosan 
emelkedik, és 2015-ben a 28 tagú 
Unióban 151,5 milliárd EUR-t tett ki. Ez 
is mutatja, hogy a héarendszer sürgős és 
átfogó átalakítására van szükség egy 
végleges héarendszer létrehozása céljából, 
meg kell könnyíteni és egyszerűsíteni kell 
az Unión belüli határokon átnyúló 
kereskedelmet, és a rendszert csalásokkal 
szemben ellenállóbbá kell tenni.

__________________ __________________
1 A Tanács 67/227/EGK első irányelve 
(1967. április 11.) a tagállamok forgalmi 
adókra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról (HL L 71., 1967.4.14., 
1301. o.).

1 A Tanács 67/227/EGK első irányelve 
(1967. április 11.) a tagállamok forgalmi 
adókra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról (HL L 71., 1967.4.14., 
1301. o.).

2 A Tanács 67/228/EGK második irányelve 
(1967. április 11.) a tagállamok forgalmi 
adóra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról – a közös 
hozzáadottértékadó-rendszer struktúrájáról 
és alkalmazási módjairól (HL L 71., 
1967.4.14., 1303. o.).

2 A Tanács 67/228/EGK második irányelve 
(1967. április 11.) a tagállamok forgalmi 
adóra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról – a közös 
hozzáadottértékadó-rendszer struktúrájáról 
és alkalmazási módjairól (HL L71., 
1967.4.14., 1303. o.).

3 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. 
november 28.) a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

3 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. 
november 28.) a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Emellett a Bizottság a 
korábbiakban – az Európai Parlament 
támogatásával – mindig is hangsúlyozta, 
hogy a származási helyen történő 
adóztatáson alapuló héarendszer jelenti a 
megfelelő választ ahhoz, hogy az uniós 
héarendszer ellenállóbbá váljon a 
csalásokkal szemben, illetve az áll 
leginkább összhangban a belső piac 
megfelelő működésével. A jelenlegi 
kezdeményezés ezzel szemben a 
tagállamok által előnyben részesített, a 
rendeltetési helyen történő adóztatáson 
alapul, hogy ily módon a tagállamok 
rendelkezhessenek bizonyos mértékű 
mozgástérrel a héamértékek 
megállapítása tekintetében.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács az Európai Parlament1 és 
a Gazdasági és Szociális Bizottság2 
támogatásával megerősítette, hogy a 
származáson alapuló rendszer nem 
valósítható meg, és felkérte a Bizottságot, 
hogy alapos szakértői munkára és a 
tagállamokkal folytatott széles körű 
párbeszédre támaszkodva részletekbe 
menően vizsgálja meg a rendeltetési hely 
szerinti adóztatás elvének megvalósítására 
vonatkozó különböző lehetőségeket3. 

(2) A Tanács az Európai Parlament1 és 
a Gazdasági és Szociális Bizottság2 
támogatásával megerősítette, hogy a 
származáson alapuló rendszer nem 
valósítható meg, és felkérte a Bizottságot, 
hogy alapos szakértői munkára és a 
tagállamokkal folytatott széles körű 
párbeszédre támaszkodva részletekbe 
menően vizsgálja meg a rendeltetési hely 
szerinti adóztatás elvének megvalósítására 
vonatkozó különböző lehetőségeket3 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
termékek egyik tagállamból a másikba 
történő értékesítését úgy adóztassák meg, 
mintha a terméket ugyanabban a 
tagállamban vásárolnák meg, mint 
ahonnan származik. A vállalkozások, 
különösképpen a határokon átnyúló 
tevékenységeket folytató kkv-k megfelelési 
költségeinek mérsékléséhez, a határokon 
átnyúló héacsalások kockázatának 



csökkentéséhez, valamint a héával 
kapcsolatos eljárások egyszerűsítéséhez 
elengedhetetlen az egységes uniós 
héaövezet kialakítása. A végleges 
héarendszer megerősíti majd a belső 
piacot, és jobb üzleti feltételeket fog 
biztosítani a határokon átnyúló 
kereskedelem számára. Az új rendszernek 
tekintettel kell lennie a technológiai 
fejlesztések és a digitalizáció 
következtében szükségessé váló 
változásokra. Ez az irányelv a Bizottság 
által a 2018. január 18-i javaslatában3a 
meghatározott, úgynevezett „alapvető 
elemek” végrehajtásának technikai 
intézkedéseit állapítja meg. A 
tagállamoknak ezért meg kell hozniuk az 
említett „alapvető elemekre” vonatkozó 
határozatokat, hogy ezen irányelv 
végrehajtása mielőbb megkezdődhessen.

__________________ __________________
1 Az Európai Parlament 2011. október 13-i 
állásfoglalása a héa jövőjéről 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU

1 Az Európai Parlament 2011. október 13-i 
állásfoglalása a héa jövőjéről 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU

2 Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság 2011. július 14-i véleménye – 
Zöld könyv a héa jövőjéről – Úton egy 
egyszerűbb, szilárdabb és hatékonyabb 
héarendszer felé http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE116
8

2 Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság 2011. július 14-i véleménye – 
Zöld könyv a héa jövőjéről – Úton egy 
egyszerűbb, szilárdabb és hatékonyabb 
héarendszer felé http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE116
8

3 Council conclusions on the future of VAT 
(A héa jövőjéről szóló tanácsi 
következtetések) – A Gazdasági és 
Pénzügyi Tanács 3167. ülése, Brüsszel, 
2012. május 15. (lásd különösen a B.4.) 
pontot) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f. A héára vonatkozó cselekvési terv.

3 Council conclusions on the future of VAT 
(A héa jövőjéről szóló tanácsi 
következtetések) – A Gazdasági és 
Pénzügyi Tanács 3167. ülése, Brüsszel, 
2012. május 15. (lásd különösen a B.4.) 
pontot) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.
3a A 2006/112/EK irányelvnek a 
hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében 
történő módosításáról szóló tanácsi 
irányelvre irányuló javaslat 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf


(COM(2018)0020, 2018/0005(CNS)).

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a héára vonatkozó 
cselekvési tervében3 meghatározta a 
héarendszer azon módosításait, amelyekre 
szükség van egy ilyen, az Unión belüli 
kereskedelemre vonatkozó, a határokon 
átnyúló értékesítések rendeltetési helyen 
történő adóztatásán alapuló rendszer 
létrehozásához. Ezt követően a Tanács 
egyetértését fejezte ki az említett 
cselekvési terv következtetéseit illetően, és 
kinyilvánította többek között azon 
véleményét, miszerint a származási helyen 
történő adóztatásnak a végleges 
héarendszer tekintetében eredetileg 
alkalmazni tervezett elvét a rendeltetési 
helyen történő adóztatás elvével kell 
felváltani2.

(3) A Bizottság a héára vonatkozó 
cselekvési tervében3 meghatározta a 
héarendszer azon módosításait, amelyekre 
szükség van egy ilyen, az Unión belüli 
kereskedelemre vonatkozó, a határokon 
átnyúló értékesítések rendeltetési helyen 
történő adóztatásán alapuló rendszer 
létrehozásához. Ezt követően a Tanács 
egyetértését fejezte ki az említett 
cselekvési terv következtetéseit illetően, és 
kinyilvánította többek között azon 
véleményét, miszerint a származási helyen 
történő adóztatásnak a végleges 
héarendszer tekintetében eredetileg 
alkalmazni tervezett elvét a rendeltetési 
helyen történő adóztatás elvével kell 
felváltani2. Ez a változtatás a becslések 
szerint évi 50 milliárd euróval 
csökkentené a héával kapcsolatos, 
határokon átnyúló csalások mértékét.

__________________ __________________
1 Úton egy egységes uniós héaövezet felé – 
új döntések szükségeltetnek 
(COM(2016)0148, 2016.4.7.).

1 Úton egy egységes uniós héaövezet felé – 
új döntések szükségeltetnek 
(COM(2016)0148, 2016.4.7.).

2 Lásd: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Lásd: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok közötti hatékony 
együttműködés érdekében a Bizottságnak 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/


– mindenekelőtt az egyes tagállamokban 
elkövetett csalások éves rendszerességű, 
kötelező nyilvánosságra hozatalával – 
gondoskodnia kell a rendszer 
átláthatóságáról. Az átláthatóság emellett 
a csalás nagyságrendjének felmérése, a 
közvélemény figyelmének felkeltése, 
valamint a tagállamokra irányuló 
nyomásgyakorlás szempontjából is 
jelentőséggel bír.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Kiemelt figyelmet kell fordítani az 
Európai Parlamentnek a 2006/112/EK 
irányelvnek a hozzáadottértékadó-
rendszer egyes szabályainak 
harmonizálása és egyszerűsítése 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a tagállamok közötti 
kereskedelem adóztatására vonatkozó 
végleges rendszer bevezetéséről szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
szóló (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 
2017/0251(CNS)), valamint a 
2006/112/EK irányelvnek a 
hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében 
történő módosításáról szóló tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról szóló 
(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 
2018/0005(CNS)), 2018. október 3-i 
jogalkotási állásfoglalásaiban, továbbá a 
904/2010/EU rendeletnek a 
hozzáadottérték-adó területén történő 
közigazgatási együttműködés 
megerősítésére irányuló intézkedések 
tekintetében történő módosításáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló módosított 
javaslatról szóló (COM(2017)0706 – C8-
0441/2017 – 2017/0248(CNS)), 2018. 
július 3-i jogalkotási állásfoglalásában 
elfogadott álláspontjaira.



Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Általános szabályként a 
termékértékesítések – ideértve az Unión 
belüli termékértékesítéseket is – és a 
szolgáltatásnyújtások vonatkozásában a 
termék értékesítőjét, illetve a szolgáltatás 
nyújtóját kell terhelnie a héafizetési 
kötelezettségnek.

(13) Általános szabályként a 
termékértékesítések – ideértve az Unión 
belüli termékértékesítéseket is – és a 
szolgáltatásnyújtások vonatkozásában a 
termék értékesítőjét, illetve a szolgáltatás 
nyújtóját kell terhelnie a héafizetési 
kötelezettségnek. Ezek az új elvek lehetővé 
fogják tenni a tagállamok számára, hogy 
hatékonyabban küzdjenek a héacsalások, 
különösen az „eltűnő kereskedő” révén 
elkövetett, Közösségen belüli csalások 
ellen, melyek a becslések szerint legalább 
évi 50 milliárd EUR veszteséget okoznak.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Annak megállapítása érdekében, 
hogy mely vállalkozásoknak adható meg a 
minősített adóalany státusz, szigorú, 
valamennyi tagállamban összehangoltan 
alkalmazott kritériumokra van szükség, 
valamint közös szabályokat és 
rendelkezéseket kell elfogadni, amelyek 
pénzbírságokat és szankciókat írnak elő az 
azokat be nem tartók számára.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A Bizottság feladata a további 
iránymutatások benyújtása, valamint az 
ilyen harmonizált kritériumok tagállamok 
általi megfelelő alkalmazásának 



ellenőrzése az Unió egészében.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A fordított adózási mechanizmus 
ingó termékekre történő ideiglenes 
alkalmazására vonatkozó szabályokat felül 
kell vizsgálni annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen az összhangot e 
szabályok és az Unión belüli 
termékértékesítésekre kivetett héa 
megfizetésére kötelezett személlyel 
kapcsolatos, újonnan bevezetendő 
szabályok között.

(15) A fordított adózási mechanizmus 
ingó termékekre történő ideiglenes 
alkalmazására vonatkozó szabályokat felül 
kell vizsgálni annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen az összhangot e 
szabályok és az Unión belüli 
termékértékesítésekre kivetett héa 
megfizetésére kötelezett személlyel 
kapcsolatos, újonnan bevezetendő 
szabályok között. Ezen irányelv 
végrehajtása szükségtelenné teheti a 
fordított adózási mechanizmus ideiglenes 
alkalmazását. A Bizottságnak ezért kellő 
időben meg kell vizsgálnia, hogy vissza 
kell-e vonni a fordított adózási 
mechanizmus ideiglenes alkalmazására 
irányuló javaslatot.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagyvállalkozásokra vonatkozó, 
héával kapcsolatos jelentéstételi 
kötelezettségek következetességének 
biztosítása érdekében felül kell vizsgálni a 
héabevallások e különös szabályozás 
keretében történő benyújtásának 
gyakoriságát, és e célból elő kell írni, hogy 
a szabályozást alkalmazó adóalanyok a 
szabályozás keretében havonta kötelesek 
héabevallást benyújtani, amennyiben éves 
uniós árbevételük meghaladja a 
2 500 000 EUR-t.

(23) A nagyvállalkozásokra vonatkozó, 
héával kapcsolatos jelentéstételi 
kötelezettségek következetességének 
biztosítása érdekében felül kell vizsgálni a 
héabevallások e különös szabályozás 
keretében történő benyújtásának 
gyakoriságát, és e célból elő kell írni, hogy 
a szabályozást alkalmazó adóalanyok a 
szabályozás keretében havonta kötelesek 
héabevallást benyújtani, amennyiben éves 
uniós héaforgalmuk meghaladja a 
2 500 000 EUR-t.



Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A nagyon gyenge adózási fegyelem 
nem pusztán a szabályokat betartó 
adóalanyok gazdasági veszteségeiben 
mutatkozik meg, hanem a fiskális 
rendszer kohézióját és koherenciáját is 
veszélyezteti, valamint a verseny torzítása 
révén azt az általános érzetet kelti, hogy a 
rendszer igazságtalan. Egy hatékonyan 
működő és áttekinthető rendszer alapvető 
fontosságú az állami bevételek 
gyarapításához, valamint ahhoz, hogy a 
rendszert az állampolgárok és a 
vállalkozások egyaránt magukénak 
érezhessék.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A statisztikák tanúsága szerint a 
csalók kihasználják a rendszer gyenge 
pontjait, valamint követik a gazdaság 
fejlődését és az egyes termékek vagy 
szolgáltatások iránti kereslet dinamikus 
növekedését. Ebből adódóan egy olyan 
rendszert kell létrehozni, amely 
kellőképpen dinamikus ahhoz, hogy úrrá 
legyen a káros gyakorlatokon, valamint 
visszaszorítsa a szabályok szándékos be 
nem tartását (a csalásokat) és akaratlan 
be nem tartását.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



(26b) A Bizottságnak – kiemelt figyelmet 
fordítva a Közösségen belül határokon 
átnyúlóan tevékenykedő kkv-k igényeire, 
valamint az egységes piacon a 
kereskedelem megkönnyítése és a 
jogbiztonság növelése érdekében – a 
tagállamokkal együttműködve létre kell 
hoznia a vállalkozások számára egy 
átfogó és nyilvánosan elérhető uniós 
online héa-tájékoztatási portált. E 
többnyelvű portálnak gyors, naprakész és 
pontos hozzáférést kell biztosítania a 
héarendszer különböző tagállamokbeli 
végrehajtásával, különösen pedig a 
különböző termékekre és szolgáltatásokra 
az egyes tagállamokban alkalmazandó 
helyes héamértékekkel, valamint a nulla 
százalékos mérték feltételeivel kapcsolatos 
releváns információkhoz. Egy ilyen portál 
a jelenlegi héabevétel-kiesés kezeléséhez 
is hozzájárulhat.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
26 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26c) Az egyablakos ügyintézés az új, 
rendeltetési hely szerinti adóztatási 
rendszer központi eleme, amely nélkül 
jelentősen nőne a héarendszer 
összetettsége és az adminisztratív terhek 
mértéke. Az interoperabilitás, a könnyű 
használhatóság és a jövőbeli 
csalásbiztossági vizsgálatok érdekében a 
vállalkozásoknak szóló egyablakos 
ügyintézésnek harmonizált, határokon 
átnyúló informatikai rendszer keretében 
kell működnie, közös normák alapján, és 
lehetővé téve az adatok automatikus 
lehívását és bevitelét, például egységes 
formanyomtatványok alkalmazása révén.



Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az Unión belüli termékértékesítés 
mint új fogalom bevezetése következtében 
helyénvaló a „Közösség” kifejezést az 
„Unió” kifejezéssel felváltani és ezáltal 
biztosítani a megfelelő kifejezés naprakész 
és következetes használatát.

(28) Az Unión belüli termékértékesítés 
mint új fogalom bevezetése következtében 
helyénvaló a „Közösség” kifejezést az 
irányelv egészében az „Unió” kifejezéssel 
felváltani és ezáltal biztosítani a megfelelő 
kifejezés naprakész és következetes 
használatát.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A héarendszer reformjára, a 
héacsalás elleni küzdelemre, valamint a 
héabevétel-kiesés csökkentésére irányuló 
jogalkotási intézkedések kizárólag akkor 
járhatnak sikerrel, ha a tagállami 
adóhatóságok a kölcsönös bizalom 
szellemében szorosabban 
együttműködnek, és megosztják egymással 
a rájuk háruló feladatok ellátásához 
szükséges releváns információkat.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
8 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

4a. A 8. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„8. cikk „8. cikk

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a 6. és 7. cikkben megállapított 
rendelkezések – különösen a verseny 

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a 6. és 7. cikkben megállapított 
rendelkezések – különösen a verseny 



semlegessége vagy a saját források 
szempontjából – már nem indokoltak, 
megfelelő javaslatokat terjeszt a Tanács 
elé.”

semlegessége vagy a saját források 
szempontjából – már nem indokoltak, 
megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.”

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a kérelmező olyan adóalany, aki vagy 
amely vámügyi célokra megkapta az 
engedélyezett gazdálkodó státuszt, a (2) 
bekezdésben említett kritériumokat 
teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a kérelmező olyan adóalany, aki vagy 
amely vámügyi célokra megkapta az 
engedélyezett gazdálkodó státuszt, a (2) 
bekezdésben említett kritériumokat ezen 
irányelv alkalmazásában teljesítettnek kell 
tekinteni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kérelmező gazdasági 
tevékenységeihez kapcsolódóan 
nyilvántartott, többek között az 
alábbiakban felsorolt súlyos 
bűncselekményekre vonatkozó adat 
hiánya:
i. pénzmosás;
ii. adókijátszás és adócsalás;
iii. uniós alapokkal és programokkal 
való visszaélés;
iv. csődbűntett;
v. biztosítási csalás vagy más 
pénzügyi csalás;
vi. vesztegetés és/vagy korrupció;
vii. kiberbűnözés;



viii. bűnszervezetben való részvétel;
ix. a versenyjog területén elkövetett 
bűncselekmény;
x. terrorcselekményben való közvetett 
vagy közvetlen részvétel

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kérelmező fizetőképességének 
igazolása; a fizetőképesség akkor 
tekinthető igazoltnak, ha a kérelmező olyan 
jó pénzügyi helyzetben van, amely 
lehetővé teszi számára kötelezettségei 
teljesítését az érintett üzleti 
tevékenységtípus jellemzőinek kellő 
figyelembevétele mellett, vagy ha 
rendelkezésre állnak biztosítási vagy más 
pénzügyi intézmények vagy egyéb, 
gazdaságilag megbízható harmadik felek 
által nyújtott garanciák.

c) a kérelmező fizetőképességének 
igazolása az elmúlt három év 
vonatkozásában; a fizetőképesség akkor 
tekinthető igazoltnak, ha a kérelmező olyan 
jó pénzügyi helyzetben van, amely 
lehetővé teszi számára kötelezettségei 
teljesítését az érintett üzleti 
tevékenységtípus jellemzőinek kellő 
figyelembevétele mellett, vagy ha 
rendelkezésre állnak biztosítási vagy más 
pénzügyi intézmények vagy egyéb, 
gazdaságilag megbízható harmadik felek 
által nyújtott garanciák. A kérelmezőnek az 
Unióban székhellyel rendelkező valamely 
pénzügyi intézményben bankszámlával 
kell rendelkeznie.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A minősített adóalany státusz 
megadása során a harmonizált értelmezés 
biztosítása érdekében a Bizottság 
végrehajtási jogi aktus útján további, az 
egész Unióban alkalmazandó, 
tagállamoknak szóló iránymutatásokat 
fogad el e kritériumok értékeléséről. Az 



első végrehajtási jogi aktust legkésőbb az 
ezen irányelv hatálybalépést követő egy 
hónapon belül el kell fogadni.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A minősített adóalany státusz 
kérelmezésének ösztönzésére a Bizottság a 
kis- és középvállalkozások számára egyedi 
eljárást vezet be.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minősített adóalany státuszért folyamodó 
adóalanynak az adóhatóság által kért 
összes információt be kell nyújtania annak 
érdekében, hogy a hatóság határozni tudjon 
a kérelemről.

A minősített adóalany státuszért folyamodó 
adóalanynak az adóhatóság által kért 
összes releváns információt be kell 
nyújtania annak érdekében, hogy a hatóság 
határozni tudjon a kérelemről. Az 
adóhatóságok a kérelmet késedelem 
nélkül feldolgozzák, és az 
információszolgáltatás tekintetében 
valamennyi tagállamban összehangolt 
kritériumok szerint járnak el.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



(4a) A minősített adóalany státusz 
megadása esetén ezt az információt a 
héainformációcsere-rendszeren keresztül 
elérhetővé kell tenni. Az ilyen státusz 
bármilyen változását késedelem nélkül 
jelölni kell a rendszerben.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kérelem elutasítása esetén az 
adóhatóságnak a határozat közlésével 
egyidejűleg az elutasítás indokairól is 
tájékoztatnia kell a kérelmezőt. A 
tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezőnek jogában álljon fellebbezni a 
kérelmét elutasító határozat ellen.

(5) A kérelem elutasítása esetén az 
adóhatóságnak az elutasítás indokait 
egyértelműen megjelölő határozat 
közlésével egyidejűleg az elutasítás 
indokairól is haladéktalanul tájékoztatnia 
kell a kérelmezőt. A tagállamok biztosítják, 
hogy a kérelmezőnek jogában álljon 
észszerű határidőn belül fellebbezni a 
kérelmét elutasító határozat ellen.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kérelem elutasítása esetén a 
határozatról, valamint az elutasítás 
indokairól értesíteni kell a többi tagállam 
adóhatóságait.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 6 bekezdés



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A minősített adóalany státuszt 
elnyerő adóalanynak haladéktalanul 
tájékoztatnia kell az adóhatóságot minden 
olyan, a határozat meghozatalát követően 
felmerülő körülményről, amely érintheti 
vagy befolyásolhatja a státusz fenntartását. 
Ha a (2) bekezdésben foglalt kritériumok 
már nem teljesülnek, az adóhatóságnak 
vissza kell vonnia az adózási státuszt.

(6) A minősített adóalany státuszt 
elnyerő adóalanynak egy hónapon belül 
tájékoztatnia kell az adóhatóságot minden 
olyan, a határozat meghozatalát követően 
felmerülő körülményről, amely érintheti 
vagy befolyásolhatja a státusz fenntartását. 
Ha a (2) bekezdésben foglalt kritériumok 
már nem teljesülnek, az adóhatóságnak 
vissza kell vonnia az adózási státuszt. A 
feltételek folyamatos teljesülésének 
biztosítása érdekében a minősített 
adóalany státuszt megadó tagállamok 
adóhatóságai legalább kétévente 
felülvizsgálják az említett határozatot. Ha 
az adóalany nem tájékoztatta az 
adóhatóságokat valamely olyan, a 
végrehajtási jogi aktusban meghatározott 
körülményről, amely hatással lehet a 
minősített adóalany státuszra, vagy azt 
szándékosan eltitkolta, arányos, hatékony 
és visszatartó erejű szankciót kell kiszabni 
rá, amely akár a minősített adóalany 
státusz elvesztésével is járhat.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az az adóalany, akitől 
megtagadták a minősített adóalany 
státuszt, vagy aki saját kezdeményezésére 
tájékoztatta az adóhatóságot, hogy már 
nem felel meg a (2) bekezdésben 
meghatározott kritériumoknak, 
legkorábban a státusz elutasításának vagy 
megvonásának keltétől számított hat 
hónap elteltével ismét kérelmezheti a 
minősített adóalany státuszt, feltéve, hogy 
valamennyi vonatkozó kritériumnak 
megfelel.



Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A Bizottság iránymutatásokat 
fogad el annak biztosítására, hogy adott 
tagállamon belül és a tagállamok között 
egységes előírások vonatkozzanak a 
minősített adóalany státuszra való 
jogosultság folyamatos ellenőrzésére, 
valamint az adózási státusz 
visszavonására.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Amennyiben a kérelmezőtől az 
elmúlt három évben megtagadták az 
Uniós Vámkódex szerinti engedélyezett 
gazdálkodói státuszt, a kérelmezőnek nem 
adható meg a minősített adóalany státusz.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2006/112/EK irányelv
13 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok egyikében megadott 
minősített adóalany státuszt valamennyi 
tagállam adóhatóságának el kell ismernie.;

(7) A tagállamok egyikében megadott 
minősített adóalany státuszt valamennyi 
tagállam adóhatóságának el kell ismernie. 
A héával kapcsolatos, az érintett adózó és 
a nemzeti adóhatóság közötti, belső 
adóügyi vitákra továbbra is a nemzeti 



mechanizmusokat kell majd alkalmazni.”

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 56 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
145 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

56a. A 145. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság szükség esetén – a 
lehető legrövidebb időn belül – 
javaslatokat nyújt be a Tanácsnak annak 
érdekében, hogy pontosítsa a 143. és a 144. 
cikkben meghatározott adómentességek 
alkalmazási körét, valamint azok 
végrehajtásának részletes szabályait.”

„(1) A Bizottság szükség esetén – a 
lehető legrövidebb időn belül – 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak annak 
érdekében, hogy pontosítsa a 143. és a 144. 
cikkben meghatározott adómentességek 
alkalmazási körét, valamint azok 
végrehajtásának részletes szabályait.”

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 59 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
150 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

59a. A 150. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság szükség esetén – a 
lehető legrövidebb időn belül – 
javaslatokat nyújt be a Tanácsnak annak 
érdekében, hogy pontosítsa a 148. cikkben 
meghatározott adómentességek 
alkalmazási körét, valamint azok 
végrehajtásának részletes szabályait.”

„(1) A Bizottság szükség esetén – a 
lehető legrövidebb időn belül – 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak annak 
érdekében, hogy pontosítsa a 148. cikkben 
meghatározott adómentességek 
alkalmazási körét, valamint azok 
végrehajtásának részletes szabályait.”



Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 68 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
166 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

68a. A 166. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

166. cikk 166. cikk

„A Bizottság szükség esetén – a lehető 
legrövidebb időn belül – a HÉA 1. és 2. 
szakaszban meghatározott ügyletekre való 
alkalmazásának közös részletes 
szabályairól szóló javaslatokat nyújt be a 
Tanácsnak.”

„A Bizottság szükség esetén – a lehető 
legrövidebb időn belül – a HÉA 1. és 2. 
szakaszban meghatározott ügyletekre való 
alkalmazásának közös részletes 
szabályairól szóló javaslatokat nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 123 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
293 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

123a. A 293. cikk (1) bekezdésének 
bevezető része helyébe a következő szöveg 
lép:

„A Bizottság a tagállamoktól kapott 
információ alapján az ezen irányelv 
elfogadásától számítva négyévenként az 
ebben a fejezetben foglalt rendelkezések 
alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be a 
Tanácsnak, amelyhez, szükség esetén, – 
figyelembe véve a nemzeti szabályozások 
hosszú távú konvergenciájának 
szükségességét – a következő pontokra 
szóló javaslatokat mellékeli:”

„A Bizottság a tagállamoktól kapott 
információ alapján az ezen irányelv 
elfogadásától számítva négyévenként az 
ebben a fejezetben foglalt rendelkezések 
alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyhez, szükség esetén, – figyelembe 
véve a nemzeti szabályozások hosszú távú 
konvergenciájának szükségességét – a 
következő pontokra szóló javaslatokat 
mellékeli:”

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 166 a pont (új)



2006/112/EK irányelv
395 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

166a. A 395. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja a Tanácshoz a megfelelő 
javaslatot vagy a kifogásait ismertető 
közleményt, ha ellenzi a kért eltérést.”

„(3) A (2) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz a megfelelő javaslatot vagy a 
kifogásait ismertető közleményt, ha ellenzi 
a kért eltérést.”

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 166 b pont (új)
2006/112/EK irányelv
396 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

166b. A 396. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja a Tanácshoz a megfelelő 
javaslatot vagy a kifogásait ismertető 
közleményt, ha ellenzi a kért eltérést.”

„(3) A (2) bekezdés második 
albekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz a megfelelő javaslatot vagy a 
kifogásait ismertető közleményt, ha ellenzi 
a kért eltérést.”

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 169 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
404 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

169a. A szöveg a 404. cikk után a 
következő új cikkel egészül ki:
„404a. cikk



A Bizottság a tagállamoktól kapott 
információk alapján az (EU) .../... tanácsi 
irányelv* + elfogadásától számított négy 
éven belül az ezen irányelvbe foglalt új 
rendelkezések végrehajtásáról és 
alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyhez szükség esetén[, és figyelembe 
véve a nemzeti szabályozások hosszú távú 
konvergenciájának szükségességét] 
javaslatokat mellékel.”
_______________
* A Tanács (EU) .../... irányelve (...) a(z) 
... módosításáról (HL ...).
+ HL: Kérjük, illessze be a PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) dokumentumban 
található irányelv számát a szövegbe, és 
illessze be az említett irányelv számát, 
dátumát, címét és HL hivatkozását a 
lábjegyzetbe.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 169 b pont (új)
2006/112/EK irányelv
404 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

169b. A szöveg a 404a. cikk után a 
következő új cikkel egészül ki:
„404b. cikk
Tekintettel a kölcsönös bizalom 
fontosságára a végleges héarendszer 
sikeressége szempontjából, a Bizottság az 
(EU) .../... tanácsi irányelv* + 
elfogadásától számított két éven belül 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a releváns 
információk tagállamok adóhatóságai 
közötti megosztásának hatékonyságáról.”
________________
* A Tanács (EU) .../... irányelve (...) a(z) 
... módosításáról (HL ...).
+ HL: Kérjük, illessze be a PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) dokumentumban 



található irányelv számát a szövegbe, és 
illessze be az említett irányelv számát, 
dátumát, címét és HL hivatkozását a 
lábjegyzetbe.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 173 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
411 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

173a. A szöveg a következő 411a. cikkel 
egészül ki:
„411a. cikk
2020. június 1-jéig a Bizottság a 
tagállamokkal együttműködve átfogó, 
többnyelvű és nyilvánosan elérhető uniós 
online héa-tájékoztatási portált hoz létre 
annak érdekében, hogy a vállalkozások és 
fogyasztók gyorsan és hatékonyan pontos 
információhoz jussanak a héamértékekről 
– többek közt arról, hogy mely termékekre 
vagy szolgáltatásokra vonatkozik 
kedvezményes adómérték vagy mentesség 
– és a végleges héarendszer különböző 
tagállamokbeli végrehajtására vonatkozó 
valamennyi releváns információról.
A portál kiegészítéseként létre kell hozni 
egy automatikus értesítési mechanizmust. 
E mechanizmus biztosítja, hogy az adózók 
automatikus értesítéseket kapjanak a 
tagállami héamértékek változásairól és 
aktualizálásáról. Az ilyen automatikus 
értesítéseknek a változás hatálybalépése 
előtt, de legkésőbb öt nappal a 
határozathozatal után működésbe kell 
lépniük.”

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
904/2010/EU rendelet
34 cikk és 49 a cikk (új)



Hatályos szöveg Módosítás

1a. cikk
A 904/2010/EU rendelet módosítása

A 904/2010/EU rendelet a 
következőképpen módosul:
1. A 34. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

34. cikk „34. cikk

(1) A tagállamok az Eurofisc általuk 
kiválasztott tevékenységi területein 
vesznek részt, és dönthetnek arról is, hogy 
valamely területen beszüntetik a 
részvételüket.

(1) A Bizottság megadja a szükséges 
technikai és logisztikai segítséget az 
Eurofisc számára. A Bizottság hozzáfér az 
1. cikkben említett információkhoz, 
amelyek cseréjére sor kerülhet az Eurofisc 
útján, az 55. cikk (2) bekezdésében előírt 
körülmények fennállása esetén.

(2) Az Eurofisc valamely tevékenységi 
területén való részvétel mellett döntő 
tagállamok aktívan részt vesznek a célzott 
információknak a valamennyi részt vevő 
tagállam közötti többoldalú cseréjében.

(2) A tagállamok közreműködnek az 
Eurofisc tevékenységi területein, továbbá 
a tagállamok aktívan részt vesznek a 
többoldalú információcserében.

(3) A megosztott információ az 55. 
cikknek megfelelően bizalmas.

(3) Az Eurofisc tevékenységi területi 
koordinátorok – saját kezdeményezésükre 
vagy megkeresés alapján – továbbíthatják 
a héával kapcsolatos legsúlyosabb, 
határokon átnyúló bűncselekményekre 
vonatkozó releváns információkat az 
Europolnak és az Európai Csalás Elleni 
Hivatalnak (a továbbiakban: OLAF).
(3a) Az Eurofisc tevékenységi területi 
koordinátorok felkérhetik az Europolt és 
az OLAF-ot releváns információk 
nyújtására. Az Eurofisc tevékenységi 
területi koordinátorok az Europoltól és az 
OLAF-tól kapott információkat elérhetővé 
teszik a többi részt vevő Eurofisc-
kapcsolattartó számára; ezeket az 
információkat elektronikus úton kell 
kicserélni.
2. A szöveg a következő 49a. cikkel 
egészül ki:
„49a. cikk
A Közösségen belüli héacsalásra, 
valamint a szabályok akaratlan be nem 
tartására vonatkozó statisztikák gyűjtésére 
a tagállamok és a Bizottság közös 



rendszert hoznak létre, és az ilyen csalás 
miatti héabevétel-kiesésre vonatkozóan 
évente nemzeti becsléseket, valamint az 
Unió egészére vonatkozó becsléseket 
tesznek közzé. A Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján elfogadja az említett 
statisztikai rendszerre vonatkozó 
gyakorlati szabályokat. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.”


