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2007. november 22-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 93. cikke
alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Javaslat tanácsi irányelvre a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv
egyes rendelkezéseinek módosításáról

A bizottsági munka előkészítésével megbízott „Gazdasági és Monetáris Unió, gazdasági és társadalmi
kohézió” szekció 2008. február 20-án elfogadta véleményét. (Önálló előadó: Umberto BURANI.)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008. március 12–13-án tartott 443. plenáris ülésén (a 2008.
március 12-i ülésnapon) 123 szavazattal 1 ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt:

1. Bevezetés
1.1 A 2007. évben hatályba lépett HÉA-irányelv (1) egyetlen
szövegben foglalja össze az évek során elfogadott és módosított
HÉA-rendelkezéseket. Az irányelv alkalmazása során nyilvánva-
lóvá váltak bizonyos gyakorlati nehézségek és problémák,
amelyekről vállalkozások és néhány tagállam elemzést készí-
tettek, vagy amelyekhez kapcsolódóan javaslatokat tettek.
Megvizsgálásuk után az Európai Bizottság úgy határozott, hogy
módosítási javaslatokat dolgoz ki; ezek képezik a vizsgált
javaslat tárgyát.

1.2 A módosítások különböző jellegűek, és más-más szem-
pontokat érintenek. Az adminisztratív és eljárási terhek elkerü-
lése érdekében az Európai Bizottság – az EGSZB véleménye
szerint helyesen – úgy döntött, hogy valamennyi módosítást
egyetlen javaslatba gyűjti össze.

2. A javaslat lényegi tartalma
2.1 Néhány módosítás az energiaágazatra vonatkozik,
amelynek adórendszerét eredetileg egy 2003. évi irányelvben (2)
határozták meg, a későbbiekben pedig ezeket a rendelkezéseket
átültették a HÉA-irányelvbe. A dokumentumban használt szakki-
fejezések miatt az irányelv alkalmazási területe túlságosan
szűknek bizonyult, és nem felelt meg a valós gazdasági hely-
zetnek. A jövedéki adózás alá eső „energiatermékek” közé külö-
nösen a gázvezetéken vagy a földgázszállító tartályhajón
keresztül szállított földgázt, a villamos energiát, valamint a
távfűtési, illetve távhűtési hálózatokon („szállítóhálózat”)
keresztül szolgáltatott fűtést és a hűtést sorolta. Az Európai
Bizottság azt javasolja, hogy e termékek mentesüljenek a HÉA
alól.

2.2 Az Európai Bizottság előirányozza, hogy a szóban forgó
energiaforrások abban a tagállamban kerüljenek megadóztatásra,
amelyben a hozzáférés biztosításával összefüggő szolgáltatást
nyújtják. A javaslat egyébiránt azokat az eljárásokat egyszerűsíti,

amelyek kedvezményes HÉA-kulcs alkalmazását teszik lehetővé
a tagállamok számára.

2.3 A derogációkat illetően Bulgária és Románia csatlakozá-
sukat követően engedélyt kaptak, hogy adómentességet biztosít-
sanak a kisvállalkozások számára, és folytassák a nemzetközi
személyforgalom HÉA alóli mentesítését. E tekintetben a jogsza-
bályban nem történt változás, egyszerűen csak hasznosnak tűnt
e derogációkat a HÉA-irányelv szövegében feltüntetni, ahogyan
az a többi tagállam esetében is történt.

2.4 Az adólevonási jog vonatkozásában a javaslat bevezet,
jobban mondva, pontosít egy nyilvánvaló, és a HÉA alapelveibe
illeszkedő elvet: azokban az esetekben, amikor a vállalkozás
vagyonába vegyes felhasználású ingatlan kerül, az adólevonási
jog eredeti gyakorlását a tényleges gazdasági tevékenységhez való
felhasználás mértékére korlátozza. A javaslat korrekciós rendszer
bevezetését irányozza elő a szóban forgó javak gazdasági tevé-
kenységhez tartozó és a gazdasági tevékenységi körön kívüli
használatában bekövetkező időbeli változások figyelembevétele
érdekében.

3. Észrevételek és következtetések

3.1 A 2.3. és a 2.4. pontokban ismertetett javaslatok nem
igényelnek különösebb észrevételt. Az első esetben mindössze
egy korábbi kihagyás szabályozásáról, a második esetben pedig
egy tisztázásról van szó, amely szükséges, még ha egy egyér-
telmű, széles körben elismert és alkalmazott elvre vonatkozik is.

3.2 A 2.1. és a 2.2. pontokat illetően az EGSZB elfoga-
dhatónak tartja azt a javaslatot, amelynek célja, hogy a közösségi
jogszabályokat a valós gazdasági helyzetnek megfelelően módo-
sítsák, valamint hogy a különböző energiaforrásokra azonos
adóeljárást alkalmazzanak.

3.3 Az EGSZB összegzésképpen egyetértését fejezi ki az
Európai Bizottság javaslatával.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 12-én.
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(1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló november 28-i
2006/112 tanácsi irányelv.

(2) 2003. október 7-i 2003/92/EK tanácsi irányelv.


