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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Rainer Sander, német állampolgár által benyújtott 1128/2007 számú 
petíció spanyolországi vállalata számára az adószám kiadásával kapcsolatos 
késedelmekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki a 2007 januárjában létrehozott Carcentro S.L. vállalat vezetője –
kifogásolja, hogy október végén a spanyol hatóságok még mindig nem adtak ki számára 
forgalmi adóazonosító számot, jóllehet februárban minden szükséges dokumentumot 
benyújtott. Mindez jelentős akadálynak bizonyul a vállalat tevékenysége szempontjából, 
amelynek Németországban adót kell fizetnie az ott vásárolt, majd ezt követően 
Spanyolországba importált és eladott járművek után. Úgy véli, hogy kevésbé kedvező 
elbánásban részesül, mint a spanyol vállalatok, amelyek gyorsabban meg tudják szerezni a 
spanyol adóazonosító számot (NIF), és úgy gondolja, hogy ez megkülönböztetésnek minősül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója, aki német állampolgár, céget vezet Almeríában (Spanyolország). A cég 
autókat vásárol Németországban, majd Spanyolországban eladja azokat. 2007. február 7-én a 
társaság közösségi adószámot kért a spanyol adóhatóságoktól. Jó néhány hónappal később az 
adóhatóság még mindig nem adta ki a kért adószámot. Ezen adószám nélkül a társaságnak 
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meg kell fizetnie a HÉA-t a Németországban vásárolt autókra.

Jogi észrevételek

Közösségi jogszabályok

A 2006/112/EK tanácsi irányelv 1 („HÉA-irányelv”), a hozzáadottérték-adó tekintetében az 
egyik legfontosabb közösségi jogszabály.

Az irányelv (213. cikk) bejelentési kötelezettséget ír elő az adóalanyok számára (az 
adóhatóság felé), amikor adóalanyként végzett tevékenységüket megkezdik. A tagállamoktól 
megköveteli, hogy megtegyék „a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy” bizonyos 
„személyeket egyedi adószámmal tartsa nyilván” [beleértve azokat is, akik az áruk
Közösségen belüli megvételével foglalkoznak] (214. cikk) és biztosítsák, hogy „nyilvántartási 
rendszereik meg tudják különböztetni a 214. cikkben említett adóalanyokat,” és így „a 
Közösségen belüli ügyletek adózására vonatkozó átmeneti rendelkezéseket megfelelő módon 
alkalmazzák” (216. cikk).

A közösségi adószámok alapvető szerepet játszanak az úgynevezett „Közösségen belüli 
ügyletek adózására vonatkozó átmeneti rendelkezésekben”. E rendelkezések célja az, hogy az 
árukra a rendeltetési tagállamban vessék ki a HÉA-t, amikor a vevő HÉA-adóalany2. Például 
abban az esetben, ha egy spanyolországi székhelyű adóalany német beszállítótól vásárol árut, 
akkor a Spanyolországban kiadott közösségi adószámát meg kell adnia a német eladónak, 
hogy HÉA-mentességet kapjon Németországban. Érvényes spanyolországi közösségi 
adószám nélkül az eladónak a vevőre kell terhelnie a német HÉA-t.

Nemzeti jogszabályok

A hozzáadottérték-adóról szóló 37/1992. sz. törvény 164.Uno cikke szerint az adóalanyok 
kötelesek tájékoztatni az adóhatóságot adóköteles tevékenységük megkezdéséről, és e 
hatóságoktól kell adószámot kérniük.

A 2007. július 27-i 1065/2007. sz. királyi rendelet3 25. cikke szerint, amely 2008. január 1-jén 
lépett hatályba, amikor egy adóalany közösségi adószámot igényel, az adóhatóságnak 
kötelessége azt kiadni, kivéve, ha megállapítja, hogy az adóalany kérelmében megtévesztette 
a hatóságokat, vagy nem tudta az összes szükséges okirati igazolást bemutatni. Amennyiben a 
hatóságok három hónapon belül nem hoznak döntést, az adóalany ezt tekintheti úgy, mint a 
közösségi adószám kiadását elutasító határozatot, és fellebbezéssel élhet a „burkolt” elutasítás 
ellen.
                                               
1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv.  HL L 

347., 2006.12.11.

2 Ezzel szemben, amikor a vásárló végfelhasználó, az általános szabály az, hogy az adót a származási 
tagállamban kell megfizetni.

3 A bírósági eljárásokról és igazgatási eljárásokról, illetve adóügyi vizsgálatokról, valamint az adók 
alkalmazásával kapcsolatos eljárások közös szabályainak kidolgozásáról szóló általános szabályzat 
elfogadásáról szóló, július 27-i 1065/2007 királyi rendelet.
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Következtetés

A fent leírt nemzeti rendelkezések egyértelművé teszik a közösségi adószám kiadásának 
követelményeit, megállapítják a kiadás megtagadásának okait, és az adóalany számára 
fellebbezési lehetőséget biztosítanak a közigazgatási döntések ellen (a döntés hiányát is 
beleértve).

Az alkalmazandó nemzeti szabályok áttekintését követően a Bizottság nem talál alapot arra, 
hogy az EKSz. 226. cikke szerint eljárást indítson Spanyolország ellen, mivel úgy tűnik, hogy 
e tagállam megfelelően ültette át a vonatkozó közösségi rendelkezéseket, és a jogsértési 
eljárás nem megfelelő az egyedi közigazgatási döntések felülvizsgálatára.

Másrészt amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy a közösségi adószám kiadásának 
késedelme adminisztrációs hibának tudható be, akkor neki magának kell jogorvoslat iránt 
folyamodnia a nemzeti jogszabályok szerint. Az egyetlen mód a petíció benyújtójának okozott 
károk kompenzálására a nemzeti bíróság elé terjesztett jogorvoslat iránti kérelem.
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