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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VAT and Duties 
Tribunal, London – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottérték-
adó-rendszer: egységes adóalap-megállapításáról szóló, 1977. 
május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 
1. o.) 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontja, 12. cikke 
(3) bekezdésnek a) pontja és 22. cikke (3) bekezdésének b) 
pontja, valamint a tagállamok forgalmi adókra vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról szóló 1967. április 11-i 
67/227/EGK első tanácsi irányelv (HL L 71., 1301. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 3. o.) 2. cikke első és 
második albekezdésének értelmezése – A HÉA-összegek kerek-
ítésére vonatkozó szabályok 

Rendelkező rész 

1) A közösségi jog a jelenlegi állapotában nem tartalmaz a hozzáa-
dottérték-adó összegének kerekítési módszerére vonatkozó különös 
rendelkezést. Különös közösségi jogi szabályozás hiányában a 
tagállamok feladata a hozzáadottérték-adó összegének kerekítésére 
vonatkozó szabályok és módszerek meghatározása, amelynek során 
ezen államok kötelesek tiszteletben tartani az említett adó közös 
rendszerének alapjául szolgáló elveket, különösen az adósemle-
gesség és az arányosság elvét. Különösen, egyrészt nem ellentétes 

a közösségi joggal az olyan nemzeti szabály alkalmazása, amely a 
hozzáadottértékadó-összeg felfelé kerekítését írja elő, ha a legkisebb 
nemzeti fizetőegység vitatott töredéke 0,5 vagy annál nagyobb, 
másrészt pedig a közösségi jog nem követeli meg, hogy az adóa-
lanyok a hozzáadottértékadó -összeget lefelé kerekíthessék, ameny-
nyiben ezen összeg a legkisebb nemzeti fizetőegység töredékét 
tartalmazza. 

2) A hozzáadottérték-adót magában foglaló áron történő értékesítés 
során különleges közösségi szabályozás hiányában az egyes tagál-
lamok feladata, hogy különösen az adósemlegesség és az 
arányosság elvét tiszteletben tartva a közösségi jog korlátain 
belül meghatározzák a legkisebb nemzeti fizetőegység töredékét 
magában foglaló hozzáadottértékadó-összeg lehetséges vagy köte-
lező kerekítésének szintjét. 

3) Mivel az a termékértékesítéseiket és szolgáltatásnyújtásaikat 
hozzáadottérték-adót tartalmazó áron teljesítő és az ugyanezen 
típusú ügyletek áraiba hozzáadottérték-adót nem foglaló gazdasági 
szereplők eltérő helyzetben vannak, az előbbiek nem hivatkoz-
hatnak az adósemlegesség elvére annak érdekében, hogy szintén 
a tételek és ügyletek szintjén kerekíthessék lefelé az esedékes hoz-
záadottértékadó-összegeket. 

( 1 ) HL C 211., 2007.9.8. 
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