
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. szeptember 13.)

a Litván Köztársaságnak a távhőszolgáltatás tekintetében csökkentett HÉA-kulcs alkalmazása iránti
kérelméről

(az értesítés a C(2006) 4049. számú dokumentummal történt)

(Csak a litván nyelvű szöveg hiteles)

(2006/637/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 Litván Köztársaság a Bizottságnál 2006. június 20-án
nyilvántartásba vett levele útján tájékoztatta a Bizottságot
azon szándékáról, miszerint a távhőszolgáltatás tekinte-
tében csökkentett HÉA-kulcsot kíván alkalmazni.

(2) Litvánia csökkentett adókulcsot (5 %) kíván alkalmazni a
távhőszolgáltatásra, de a földgázra és a villamos energiára
továbbra is az általános adómérték (18 %) vonatkozik. Az
adókulcsok megkülönböztetése nem okoz eltolódást a
fűtésben a villamos energia vagy földgáz fogyasztásától
a távfűtés használata felé. Ez főként az árak megállapítá-
sára vonatkozó nemzeti szabályoknak köszönhető,
amelyek eléggé eltérőek a földgáz, a villamos energia és
a távfűtés esetében, valamint annak a ténynek, hogy tech-
nikai-technológiai szemszögből ezek a termékek csak
fűtés céljából lehetnek helyettesítő termékek. Ezen túlme-
nően Litvániában a villamos energiát általában csak
azokban a háztartásokban használják fűtésre, amelyekben
nincsenek meg a gáz használatának vagy a távfűtésháló-
zathoz való csatlakozásnak a műszaki feltételei. Ebben az
összefüggésben azok a háztartások, amelyek jelenleg
villamos energiát használnak, nem fognak távfűtésre
váltani, mivel nincsenek rákötve a távfűtéshálózatra.
Azok a háztartások, amelyek gázt használnak fűtésre,
szintén nem valószínű, hogy távfűtésre váltanak, mivel
a litván hatóságok tájékoztatása szerint a távfűtés ára a
hozzáadottérték-adó nélkül magasabb, mint a gázfűtés
ára. Bármely esetben csak akkor tudnának váltani, ha
rendelkezésükre állna a távfűtés-csatlakozás.

(3) Továbbá, mivel a távfűtés esetében tulajdonképp
nincsenek határokon átnyúló ügyletek, nem áll fenn a
versenytorzulás kockázata a hatodik HÉA-irányelv 12.
cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében sem a litván
szolgáltatók által más tagállamban élő magánfogyasz-
tóknak nyújtott fűtésszolgáltatás, sem a Litvánián kívüli
szolgáltatók által a Litvániában élő magánfogyasztóknak
nyújtott fűtésszolgáltatás esetében.

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

(5) 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, Litvániának biztosítani kell a jogot az
intézkedés alkalmazására az ezen határozatról szóló érte-
sítés időpontjától kezdődően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Litvániának jogában áll a 2006. június 20-i levelében közöl-
teknek megfelelően a termelés és szolgáltatás feltételeitől függet-
lenül a távhőszolgáltatás tekintetében csökkentett HÉA-kulcsot
alkalmazni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Litván Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 13-án.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja

HU2006.9.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 261/35

(1) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/69/EK irányelvvel
(HL L 221., 2006.8.12., 9. o.) módosított irányelv.


