
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 11.)

a Magyar Köztársaságnak a földgázellátás tekintetében kedvezményes HÉA-kulcs alkalmazása iránti
kérelméről

(az értesítés a C(2005) 2514. számú dokumentummal történt)

(Csak a magyar nyelvű szöveg hiteles)

(2005/568/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabá-
lyainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
12. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1) A Magyar Köztársaság a Bizottságnál 2005. április 12-én
nyilvántartásba vett levele útján tájékoztatta a Bizottságot
azon szándékáról, miszerint a földgázellátás tekintetében
csökkentett HÉA-kulcsot kíván alkalmazni.

(2) A csatlakozási szerződés X. mellékletének értelmében az
Európai Unióhoz való csatlakozást követő első évben
Magyarország fenntarthatja a kedvezményes hozzáadott-
értékadó-kulcsot a földgáz- és villamosenergia-szolgálta-
tásra. 2004. január 1-től a villamosenergia-szolgáltatás
tekintetében Magyarország egységes HÉA-kulcsot
alkalmaz.

(3) Magyarország a földgázellátás tekintetében továbbra is
15 %-os kedvezményes kulcsot, a villamos energia tekin-
tetében 25 %-os, egységes kulcsot kíván alkalmazni. Az
adókulcsok e megkülönböztetése sem a verseny torzulá-
sához, sem a villamosenergia-fogyasztásról a gázfogyasz-
tásra való átálláshoz nem vezet. Ennek elsődleges okai az
árak megállapítására vonatkozó nemzeti jogszabályok,
amelyek a földgáz és a villamos energia esetében megle-
hetősen különbözőek, valamint az, hogy műszaki-techno-
lógiai szempontból a két termék kizárólag fűtés céljából
tekinthető helyettesítő terméknek. A magyar hatóságok
által szolgáltatott információk szerint a villamos energia
ára a földgáz árának közel háromszorosa.

(4) Ezenkívül a földgázellátás helyére vonatkozó, a hatodik
HÉA-irányelvben rögzített HÉA-szabályokat a
2003/92/EK irányelv (2) módosította. Annak érdekében,
hogy az adóztatás abban az országban történjen, ahol a
tényleges fogyasztásra sor kerül, a földgázellátás utolsó, a
kereskedők és forgalmazók, illetve a végfelhasználó
közötti szakaszában az adót azon a helyen vetik ki,
ahol az áru fogyasztó általi tényleges felhasználására és
fogyasztására sor kerül.

(5) A tervezett intézkedés a földgázellátás tekintetében a
hatodik HÉA-irányelv 12. cikke (3) bekezdésének b)
pontja értelmében csökkentett HÉA-kulcs alkalmazására
vonatkozó általános intézkedés.

(6) Miután olyan általános intézkedésről van szó, amely nem
rendelkezik kivételekről, a versenytorzulást illető
kockázat nem létezőnek tekintendő. Miután a hatodik
irányelv 12. cikke (3) bekezdésének b) pontjában rögzí-
tett feltétel teljesül, Magyarországnak biztosítani kell a
jogot az intézkedés alkalmazására az e határozatról
szóló értesítés időpontjától kezdődően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Magyarországnak jogában áll a 2005. április 12-i levelében
közölteknek megfelelően a termelés és szolgáltatás feltételeitől
függetlenül a földgázellátás tekintetében csökkentett HÉA-
kulcsot alkalmazni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Magyar Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 11-én.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja

HUL 190/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.22.

(1) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel
(HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv. (2) HL L 260., 2003.10.11., 8. o.


