
Közös hozzáadottértékadó-rendszer * 

P7_TA(2009)0075 

Az Európai Parlament 2009. november 24-i jogalkotási állásfoglalása a közös hozzáadottértékadó- 
rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv egyes rendelkezéseinek 
módosításáról szóló tanácsi irányelvtervezetről (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS)) 

(2010/C 285 E/24) 

(Konzultációs eljárás– ismételt konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács tervezetére (10893/2009), 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0677), 

— tekintettel 2008. július 8-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács ismételten konzultált a Parla
menttel (C7-0002/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 59. cikkének (3) bekezdésére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0055/2009), 

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét, annak módosított formájában; 

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

3. felkéri 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 javaslatát vagy annak helyébe új szöveget kíván léptetni; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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( 1 ) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0319. 
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A Tanács tervezete Módosítás 

Módosítás 1 
Irányelvtervezet – módosító jogszabály 

8 preambulumbekezdés 

(8) Bulgária és Románia a csatlakozás keretében felhatalma
zást kapott arra, hogy a kisvállalkozások számára adómentes
séget biztosítson, valamint hogy a nemzetközi személyszállítást 
továbbra is mentesítse a héa alól. Az egyértelműség és az egysé
gesség érdekében ezeket az eltéréseket bele kell foglalni az 
irányelvbe. 

(8) Bulgária és Románia a csatlakozás keretében felhatalma
zást kapott arra, hogy a kisvállalkozások számára adómentes
séget biztosítson, valamint hogy a nemzetközi személyszállítást 
továbbra is mentesítse a héa alól. Az egyértelműség és az egysé
gesség érdekében ezeket az eltéréseket bele kell foglalni az 
irányelvbe. Ezen eltérések jogszerűségét és szükségességét 
legalább kétévente felül kell vizsgálni. 

Módosítás 2 
Irányelvtervezet – módosító jogszabály 

9 preambulumbekezdés 

(9) Az adólevonási jog vonatkozásában alapelv, hogy az csak 
akkor gyakorolható, ha az adóalany az érintett termékeket és 
szolgáltatásokat a vállalkozási tevékenységéhez használja fel. 
Ezt a szabályt az ingatlan értékesítésével és a hozzá kapcsolódó 
ráfordításokkal kapcsolatban egyértelműbbé kell tenni és meg 
kell erősíteni annak érdekében, hogy az adóalanyok egyenlő 
bánásmódban részesüljenek olyan esetekben, amikor a vállalko
zási tevékenység céljára használt ingatlan nem kizárólag e tevé
kenységre szolgál. 

(9) Az adólevonási jog vonatkozásában alapelv, hogy az csak 
akkor gyakorolható, ha az adóalany az érintett termékeket és 
szolgáltatásokat adólevonásra jogosító tevékenységeihez hasz
nálja fel. Ezt a szabályt az ingatlan értékesítésével kapcsolatban 
egyértelműbbé kell tenni és meg kell erősíteni annak érdekében, 
hogy az adóalanyok egyenlő bánásmódban részesüljenek olyan 
esetekben, amikor a vállalkozási tevékenység céljára használt 
ingatlan nem kizárólag e tevékenységre szolgál. Következés
képpen az adólevonási jog eredeti gyakorlását célszerű az 
olyan ügyletekhez vezető használatra korlátozni, amelyek az 
adó követelhetővé válásakor adólevonásra jogosítanak. 

Módosítás 3 
Irányelvtervezet – módosító jogszabály 

10 preambulumbekezdés 

(10) Bár értékük és gazdasági élettartamuk, valamint annak 
következtében, hogy vegyes célú felhasználásuk általános 
gyakorlat, az ingatlan és a hozzá kapcsolódó kiadások jelentik 
azokat a legfőbb eseteket, amikor a szabályok egyértelművé 
tételére és megerősítésére van szükség, a szubszidiaritás elvével 
összhangban indokolt a tagállamok számára engedélyezni, 
hogy a vállalkozás vagyonának részét képező tartós ingósá
gokra is alkalmazzák ugyanezt a szabályt. 

(10) Tekintve, hogy – értékük és gazdasági élettartamuk, 
valamint annak következtében, hogy vegyes célú felhasználásuk 
általános gyakorlat – az ingatlan és a hozzá kapcsolódó 
kiadások jelentik azokat a legfőbb eseteket, amikor a szabályok 
egyértelművé tételére és megerősítésére van szükség, az eredeti 
adólevonási jogot indokolt az adóalany részére értékesített 
ingatlan javakra, illetve az ezekhez kötődő fontosabb szolgál
tatásokra is alkalmazni, melyek gazdasági értékük miatt az 
ingatlanszerzéshez hasonlíthatók. Ezzel ellentétben ki kell 
zárni e szabály alól azokat a kisebb helyreállításokat vagy 
javításokat, melyek korlátozott gazdasági jelentőséggel bírnak.
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A Tanács tervezete Módosítás 

Módosítás 4 
Irányelvtervezet – módosító jogszabály 

11 preambulumbekezdés 

(11) Annak érdekében, hogy az új szabályok az adóalanyok 
számára méltányos adólevonási rendszert biztosítsanak, az 
adólevonásra vonatkozó egyéb korrekciós szabályokkal össz
hangban álló olyan korrekciós rendszert kell bevezetni, amely 
figyelembe veszi az érintett ingatlanok vállalkozási és nem 
vállalkozási tevékenység céljára történő használatának változá
sait. 

(11) Annak érdekében, hogy az új szabályok az adóalanyok 
számára méltányos adólevonási rendszert biztosítsanak, az 
adólevonásra vonatkozó korrekciós szabályokkal összhangban 
álló olyan korrekciós rendszert kell bevezetni, amely figyelembe 
veszi az érintett ingatlanok vállalkozási és nem vállalkozási tevé
kenység céljára történő használatának azon változásait, amelyek 
a tárgyi eszközként beszerzett ingatlanokra hatályban lévő 
korrekciós időtartamhoz igazodó idő alatt következnek be. 

Módosítás 5 
Irányelvtervezet – módosító jogszabály 

1 cikk – 12 pont 
2006/112/EK irányelv 

168 a cikk – 1 bekezdés 

(1) Egy adóalany vállalkozásának vagyonát képező, az adóa
lany által egyrészt a vállalkozási tevékenység céljára, másrészt 
saját, illetve alkalmazottai általi használatra szolgáló vagy álta
lában vállalkozásidegen célokra is használt ingatlan esetében az 
ezen ingatlannal kapcsolatos ráfordítások héája a 167., 168., 
169. és 173. cikkben foglalt elvekkel összhangban csak a 
vállalkozási tevékenység céljára való használat arányában 
vonható le. 

A 26. cikkben foglalt rendelkezésektől eltérve, az első albekez
désben említett ingatlanhasználati arányban bekövetkező válto
zásokat a 184–192. cikkben megállapított elvekkel össz
hangban az érintett tagállamban meghozott előírások szerint 
kell figyelembe venni. 

(1) Egy adóalany vállalkozásának vagyonát képező, az adóa
lany által egyrészt a vállalkozási tevékenység céljára, másrészt 
saját, illetve alkalmazottai általi használatra szolgáló vagy álta
lában vállalkozásidegen célokra is használt ingatlan esetében az 
adókötelezettséggel egyidejűleg keletkező eredeti adólevonási 
jogot csak az ingatlannak az adólevonásra jogosító tevékeny
ségek céljából történő tényleges gazdasági tevékenységhez való 
felhasználása arányában lehet gyakorolni. 

A 26. cikkben foglalt rendelkezésektől eltérve, az első albekez
désben említett ingatlanhasználati arányban bekövetkező válto
zásokat az adólevonási jog eredeti gyakorlásának korrekció
jához a 187., 188., 190. és 192. cikkben megállapított felté
telek szerint kell figyelembe venni. 

A második albekezdésben említett változásokat a tárgyi 
eszközként beszerzett ingatlanok vonatkozásában a tagál
lamok által a 187. cikk (1) bekezdése alapján megállapított 
időszakban veszik figyelembe. 

Módosítás 6 
Irányelvtervezet – módosító jogszabály 

1 cikk – 12 bekezdés 
2006/112/EK irányelv 

168 a cikk – 2 bekezdés 

(2) A tagállamok az (1) bekezdést olyan egyéb termékekhez 
kapcsolódó ráfordítások héájára is alkalmazhatják, amelyek 
meghatározásuk szerint a vállalkozás vagyonának részét 
képezik. 

törölve
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A Tanács tervezete Módosítás 

Módosítás 7 
Irányelvtervezet – módosító jogszabály 

1 a cikk (új) 

1a. cikk 

Értékelés 

A Bizottság felméri, hogy milyen mértékben indokolt a tagál
lamok számára engedélyezni, hogy a 2006/112/EK irányelv 
168a. cikkének (1) bekezdését és a 184–192. cikke szerinti 
általános korrekciós szabályokat a vállalkozás vagyonának 
részét képező tartós ingóságokra is alkalmazzák. Bármely 
erre vonatkozó jogalkotási javaslat célja az alkalmazandó 
szabályok harmonizációja, az olyan tényezők lehető legna
gyobb mértékben való kizárása érdekében, amelyek torzít
hatnák a versenyt, biztosítandó a belső piac megfelelő műkö
dését. Az ilyen jogalkotási javaslatot független hatásvizsgálat 
kíséri, amely a negatív és a pozitív szempontokat egyaránt 
figyelembe veszi. 

Az OSPAR egyezmény II. és III. mellékletének módosítása * 

P7_TA(2009)0076 

Az Európai Parlament 2009. november 24-i jogalkotási állásfoglalása az Atlanti-óceán észak-keleti 
körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény (OSPAR egyezmény) II. és III. 
melléklete – a szén-dioxid-folyamok földtani közegekben való tárolásával kapcsolatos – 
módosításainak az Európai Közösség részéről való jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra 

irányuló javaslatról (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS)) 

(2010/C 285 E/25) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0236), 

— tekintettel az EK-szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekez
désére, 

— tekintettel az EK-szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek értelmében a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0019/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére 
(A7-0051/2009),
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