
Közös hozzáadottértékadó-rendszer az importtal és más határokon átnyúló 
műveletekkel kapcsolatos adócsalások vonatkozásában * 

P6_TA(2009)0326 

Az Európai Parlament 2009. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a közös hozzáadottértékadó- 
rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az importtal és más határokon átnyúló ügyletekkel 
kapcsolatos adócsalás tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatról (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS)) 

(2010/C 184 E/86) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0805), 

— tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0039/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0189/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében; 

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 1 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

5 preambulumbekezdés 

(5) A HÉA adóhatóságnak való megfizetése az adóalany 
feladata. A tagállamok azonban a HÉA megfizetésének garantá
lása érdekében úgy is rendelkezhetnek, hogy megfelelő körül
mények esetén más személy egyetemlegesen felelős a HÉA 
megfizetéséért. 

(5) A HÉA adóhatóságnak való megfizetése az adóalany 
feladata. A tagállamok azonban a HÉA megfizetésének garantá
lása érdekében úgy is rendelkezhetnek, hogy megfelelő körül
mények esetén más személy egyetemlegesen felelős a HÉA 
megfizetéséért. A tagállamoknak ennek során biztosítaniuk 
kell, hogy a csalásellenes intézkedések arányosak legyenek, 
és a csalást elkövető személyekre irányuljanak.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 2 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

6 preambulumbekezdés 

(6) Annak érdekében, hogy a termékeket eladó azon személy, 
aki hozzájárul a HÉA-bevételnek a HÉA-mentes áruk más 
személy általi megszerzésekor bekövetkező elmaradásához, 
egyetemlegesen feleljen a termékek egy olyan tagállamban 
történő, a Közösségen belüli beszerzését terhelő HÉA megfize
téséért, ahol az eladó nincs letelepedve (nem letelepedett eladó), 
erről a lehetőségről külön rendelkezni kell. 

(6) Annak érdekében, hogy a termékeket eladó azon személy, 
aki hozzájárul a HÉA-bevételnek a HÉA-mentes áruk más 
személy általi megszerzésekor bekövetkező elmaradásához, 
egyetemlegesen feleljen a termékek egy olyan tagállamban 
történő, a Közösségen belüli beszerzését terhelő HÉA megfize
téséért, ahol az eladó nincs letelepedve (nem letelepedett eladó), 
erről a lehetőségről külön rendelkezni kell. A Bizottságnak 
… (*)-ig értékelnie kell az egyetemleges felelősség működését, 
és adott esetben annak módosítására irányuló javaslatot kell 
benyújtania. 

_____________ 
(*) Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt év. 

Módosítás 3 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 2 pont 
2006/112/EK irányelv 

205 cikk – 2 bekezdés 

2. A 200. cikkben említett esetben a termékeket a 138. 
cikkben megállapított feltételek szerint eladó személy egyetemle
gesen felel az említett termékeknek a Közösségen belüli beszer
zését terhelő HÉA megfizetéséért, ha nem tesz eleget a 262. és 
263. cikkben előírt, az értékesítéssel kapcsolatos adatokat tartal
mazó összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezett
ségnek, vagy ha az általa benyújtott összesítő nyilatkozat nem 
tartalmazza az értékesítéssel kapcsolatos, a 264. cikkben előírt 
adatokat. 

2. A 200. cikkben említett esetben a termékeket a 138. cikk 
szerint eladó személy egyetemlegesen felel az említett termé
keknek a Közösségen belüli beszerzését terhelő HÉA megfizeté
séért, ha az említett személy nem tesz eleget a 262. és 
263. cikkben előírt, az értékesítéssel kapcsolatos adatokat tartal
mazó összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezett
ségnek, vagy ha az általa benyújtott összesítő nyilatkozat nem 
tartalmazza az értékesítéssel kapcsolatos, a 264. cikkben előírt 
adatokat. 

A termékeket a 138. cikk szerint eladó személy egyetemleges 
felelőssé tételét megelőzően az a hatóság, amely számára az 
említett személy a 262. cikk szerint összesítő nyilatkozatát 
köteles benyújtani, értesíti őt mulasztásáról, és lehetőséget 
biztosít számára a hiba megindokolására két hónapot megha
ladó időtartamon belül. 

Az első albekezdés nem alkalmazandó a következő esetekben: Az első albekezdés nem alkalmazható, amennyiben: 

(a) a megrendelő azon időszakra nézve, amely alatt az érintett 
ügylet kapcsán adófizetési kötelezettsége keletkezett, HÉA- 
bevallást nyújt be, amely tartalmazza az ügyletre vonatkozó, 
a 250. cikkben előírt valamennyi adatot, 

(a) a megrendelő azon időszakra nézve, amely alatt az érintett 
ügylet kapcsán adófizetési kötelezettsége keletkezett, HÉA- 
bevallást nyújt be, amely tartalmazza az ügyletre vonatkozó, 
a 250. cikkben előírt valamennyi adatot, 

(b) a termékeket a 138. cikkben megállapított feltételek szerint 
eladó személy az illetékes hatóságoknak kellően megindo
kolja az e bekezdés első albekezdésében említett mulasztást. 

(b) A termékeket a 138. cikk szerint eladó személy megindo
kolja az e bekezdés első albekezdésében említett mulasztást 
azon illetékes hatóságoknak, amelyek számára a 262. cikk 
szerint az összesítő nyilatkozatot be kell nyújtani; vagy
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

(c) több mint két év telt el a termék eladása és azon időpont 
között, amikor a terméket a 138. cikk szerint eladó személy 
kézhez kapta az e bekezdés második albekezdésében emlí
tett értesítést. 

Módosítás 4 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 a cikk (új) 

1a. cikk 
Bizottsági értékelés 

A Bizottság … (*)-ig jelentést készít, amelyben értékeli a 
2006/112/EK irányelv 205. cikke szerinti egyetemleges fele
lősség hatását, ideértve az eladónál felmerülő igazgatási 
költségekben és a tagállamoknál jelentkező adóbevételekre 
kifejtett hatását. Adott esetben, és feltéve, hogy a Bizottság 
igazolni tudja, hogy a HÉA-adatcsererendszer (VIES) adat
bázisa és a tagállamok közötti információcsere megfelelően 
működik, a Bizottság javaslatot nyújt be a 2006/112/EK 
irányelv 205. cikkének módosítására. 

_____________ 
(*) Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt év.
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