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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2011. március 15.) 

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek 
megállapításáról 

(átdolgozás) 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. 
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen 
annak 397. cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

mivel: 

(1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
77/388/EGK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megál
lapításáról szóló, 2005. október 17-i 1777/2005/EK 
tanácsi rendeletet ( 2 ) jelentősen módosítani kell. Az átte
kinthetőség és az ésszerűség érdekében kívánatos, hogy a 
kérdéses rendelkezések átdolgozásra kerüljenek. 

(2) A 2006/112/EK irányelv a hozzáadottérték-adóval (héa) 
kapcsolatos szabályokat állapít meg, amelyeket bizonyos 
esetekben a tagállamok értelmeznek. A 2006/112/EK 
irányelv végrehajtására vonatkozó közös rendelkezések 
elfogadásával biztosítani kell, hogy a héa rendszerének 
alkalmazása jobban szolgálja a belső piac célkitűzését 
olyan esetekben, amikor a belső piac megfelelő működé
sével össze nem egyeztethető alkalmazásbeli eltérések 
fordulnak elő, illetve ennek a veszélye fennáll. Ezek a 
végrehajtási intézkedések kizárólag az e rendelet hatály
balépését követően válnak jogilag kötelezővé, és nem 
érintik a tagállamok által e rendelet hatálybalépését 
megelőzően elfogadott jogszabályok és értelmezések 
érvényességét. 

(3) A 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesí
tési helye tekintetében történő módosításáról szóló, 
2008. február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelv ( 3 ) elfoga
dásából eredő változásokat figyelembe kell venni ebben a 
rendeletben. 

(4) E rendelet célja a 2006/112/EK irányelvre vonatkozó 
végrehajtási rendelkezések megállapításával a jelenlegi 
héa-rendszer egységes alkalmazásának biztosítása, 
különös tekintettel az adóalanyokra, a termékértékesítésre 
és a szolgáltatásnyújtásra, illetve az adóztatandó ügyletek 
teljesítési helyére. Az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkének (4) bekezdésében foglalt arányosság elvével 
összhangban, ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléré
séhez szükséges mértéket. Mivel e rendelet kötelező és 
valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó, az 
egységes alkalmazást a rendelet biztosítja a legjobban. 

(5) Ezek a végrehajtási intézkedések egyedi rendelkezéseket 
tartalmaznak bizonyos alkalmazási kérdésekre vonatko
zóan, amelyek célja, hogy – kizárólag ezekben az egyedi 
esetekben – az Unió egészében egységes bánásmódot 
biztosítsanak. Más esetekre ezért nem lehet azokat kiter
jeszteni, és – megfogalmazásuk figyelembevételével – 
azokat megszorítóan kell alkalmazni. 

(6) Ha egy nem adóalany megváltoztatja a lakóhelyét, és 
ennek keretében egy új közlekedési eszközt is az új lakó
helyre visz, vagy egy új közlekedési eszköz visszakerül 
abba a tagállamba, amelyben eredetileg az eszközt az azt 
visszajuttató nem adóalany részére héa-mentesen értéke
sítették, egyértelművé kell tenni, hogy ez nem tekintendő 
új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzésének. 

(7) Bizonyos szolgáltatások esetében, ahhoz, hogy a szolgál
tatásnyújtás ne legyen héa köteles, elegendő, ha a szol
gáltatásnyújtó igazolja, hogy ezen szolgáltatások igénybe
vevője – függetlenül attól, hogy adóalany-e vagy sem – a 
Közösségen kívül telepedett le, vagy rendelkezik lakó- 
hellyel, szokásos tartózkodási hellyel.
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(8) Egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben olyan adóa
lany részére állapítanak meg héa-azonosító számot, aki 
(amely) egy másik tagállamba irányuló olyan szolgáltatás
nyújtást teljesít vagy másik tagállamból eredő olyan szol
gáltatásnyújtást vesz igénybe, amely esetében a héa 
megfizetésére kizárólag az igénybevevő kötelezett, az 
nem befolyásolja az említett adóalany Közösségen belüli 
termékbeszerzéseinek nem adóztatáshoz való jogát. Ha 
azonban az adóalany valamely Közösségen belüli termék
beszerzés keretében közli a héa-azonosító számát az érté
kesítővel, mindenképpen úgy kell tekinteni, hogy az 
ügylettípusok megadóztatását választotta. 

(9) A belső piac integrációjának előrehaladása fokozta az 
olyan gazdasági szereplők közötti, határokon átnyúló 
együttműködés szükségességét, amely szereplők külön
böző tagállamokban telepedtek le, valamint erősítette az 
európai gazdasági egyesülésről szóló, 1985. július 25-i 
2137/85/EGK tanácsi rendeletnek ( 1 ) megfelelően létreho
zott európai gazdasági egyesülések (EGE) fejlődését. 
Következésképpen egyértelműsíteni kell, hogy az EGE-k 
adóalanynak minősülnek, amikor ellenérték fejében érté
kesítenek termékeket vagy nyújtanak szolgáltatásokat. 

(10) Szükséges egyértelműen meghatározni az éttermi és a 
vendéglátó-ipari szolgáltatásokat, a kettő megkülönbözte
tését és ezen szolgáltatások megfelelő kezelését. 

(11) Az egyértelműség növelése érdekében fel kell sorolni az 
elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősülő 
ügyleteket, de a felsorolás nem végleges és nem kimerítő 
jellegű. 

(12) Egyrészt szükséges megállapítani, hogy szolgáltatásnyúj
tásnak kell tekinteni azt az ügyletet, amely kizárólag 
abból áll, hogy az igénybevevő által rendelkezésre bocsá
tott gépalkatrészeket összeszerelik, másrészt meg kell 
határozni ezen szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét, 
amennyiben a szolgáltatást nem adóalany részére 
nyújtják. 

(13) Egy opció pénzügyi eszközként történő értékesítését az 
opció alapjául szolgáló ügylettől különálló szolgáltatás
nyújtásnak kell tekinteni. 

(14) Az adóztatandó ügyletek teljesítési helyének megállapítá
sára vonatkozó szabályok egységes alkalmazásának bizto
sítása érdekében egyértelműsíteni kell az olyan fogal
makat, mint gazdasági tevékenység székhelye, állandó 
telephely, lakóhely és szokásos tartózkodási hely. A 
Bíróság ítélkezési gyakorlatát figyelembe véve, a lehető 
legegyértelműbb és legobjektívebb kritériumok alkalma
zásával elő kell segíteni e fogalmak gyakorlati alkalma
zását. 

(15) Szabályokat kell megállapítani a termékértékesítés 
egységes elbírálásának biztosítása érdekében arra az 

esetre, ha egy értékesítő túllépte a másik tagállamba 
irányuló távértékesítések tekintetében megállapított érték
határt. 

(16) Egyértelművé kell tenni, hogy a személyszállítás Közös
ségen belül lebonyolított szakaszát a közlekedési eszköz 
útvonala, és nem az azt igénybevevő utas utazása hatá
rozza meg. 

(17) Közösségen belüli termékbeszerzés esetén a beszerzés 
tagállamának adóztatási jogát nem érinti, hogy a feladás, 
illetve a fuvarozás megkezdésének helye szerinti tagál
lamban az ügyletre milyen héa elbírálást alkalmaztak 

(18) A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó szabá
lyok helyes alkalmazása elsősorban attól függ, hogy az 
igénybevevő jogállása szerint adóalanynak minősül vagy 
nem adóalany, valamint hogy milyen minőségben jár el. 
Az igénybevevő adóalanyi jogállásának megállapításához 
meg kell határozni, hogy a szolgáltatásnyújtónak mit kell 
igazolásként beszereznie az igénybevevőtől. 

(19) Egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben a szolgáltatá
sokat adóalany igénybevevőnek – beleértve az adóalany 
személyzete általi igénybevételt is – magáncélra nyújtják, 
akkor az adott adóalany nem minősülhet adóalanyként 
eljáró személynek. Ha az igénybevevő közli a héa-azono
sító számát a szolgáltatásnyújtóval, ez elegendő annak 
megállapításához, hogy adóalanyként jár el, kivéve, ha a 
szolgáltatásnyújtónak ennek ellenkezőjéről van tudomása. 
Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdasági tevékenység 
céljára igénybe vett, de magáncélra is felhasznált egyetlen 
szolgáltatás csak egy helyen adózzon. 

(20) A szolgáltatás igénybevevője letelepedési helyének pontos 
azonosításához a szolgáltatásnyújtónak ellenőriznie kell 
az igénybevevő által megadott információkat. 

(21) Az adóalany részére nyújtott szolgáltatás teljesítési 
helyére vonatkozó általános szabály sérelme nélkül, az 
olyan igénybevevőnek nyújtott szolgáltatás esetében, 
amely több helyen telepedett le, megfelelő szabályokat 
kell megállapítani, amelyek segítik a szolgáltatásnyújtót 
abban, hogy – a körülmények figyelembevételével – 
azonosíthassa az igénybevevő azon állandó telephelyét, 
amely részére a szolgáltatást nyújtották. Ha a szolgáltatás
nyújtó nem tudja megállapítani a szolgáltatás teljesítési 
helyét, meg kell állapítani továbbá olyan szabályokat is, 
amelyek segítségével meghatározhatók a szolgáltatás
nyújtó kötelezettségei. Ezen szabályok nem érinthetik és 
nem változtathatják meg az igénybevevő kötelezettségeit. 

(22) Meg kell határozni azt az időpontot is, amikor a szolgál
tatásnyújtónak meg kell állapítania az adóalany vagy nem 
adóalany igénybevevő jogállását, minőségét és illetőségét. 

(23) A joggal való visszaélés tilalma elvének az e rendelet 
rendelkezéseire való általános alkalmazása sérelme nélkül 
indokolt emlékeztetni arra, hogy az említett elvet e 
rendelet egyes rendelkezéseire alkalmazni kell.
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(24) Egyes meghatározott szolgáltatások – például labdarúgó- 
mérkőzések televíziós közvetítési jogának átruházása, 
szövegek fordítása, a héa visszatérítés igénylésével 
kapcsolatos szolgáltatások és a nem adóalany részére 
nyújtott közvetítői szolgáltatások – határokon átnyúló, 
vagy olyan gazdasági szereplők részvételével járó ügyle
teket jelentenek, amelyek a Közösségen kívül telepedtek 
le. E szolgáltatásnyújtások teljesítési helyét a nagyobb 
jogbiztonság érdekében egyértelműen meg kell határozni. 

(25) Egyértelművé kell tenni, hogy a más nevében és javára 
eljáró, a szállodaiparban történő szállásnyújtásban közre
működő közvetítők által nyújtott szolgáltatások nem 
tartoznak az ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatásnyúj
tásra vonatkozó különös szabály hatálya alá. 

(26) Amennyiben temetés keretében végzett különböző szol
gáltatások egy és ugyanazon szolgáltatásnyújtás részét 
képezik, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének megha
tározására vonatkozó szabályt ugyancsak helyénvaló 
megállapítani. 

(27) A kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, 
szórakoztatási, valamint az egyéb hasonló szolgáltatások 
egységes megítélésének biztosítása érdekében meg kell 
határozni az ilyen eseményekre történő belépéshez 
kötődő, valamint az e belépéshez kapcsolódó járulékos 
szolgáltatásokat. 

(28) Egyértelművé kell tenni a közlekedési eszközökön nyúj
tott éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások elbírálását, 
amennyiben a személyszállítás több ország területét 
érinti. 

(29) Mivel a közlekedési eszköz bérbeadására vonatkozó 
különös szabályok annak birtoklásának vagy használa
tának időtartamától függenek, nem csak azt kell megha
tározni, hogy mely járművek minősülnek közlekedési 
eszköznek, hanem tisztázni kell az ilyen szolgáltatás
nyújtás elbírálását, ha azt egymást követő szerződésekben 
szabályozzák. Szükséges meghatározni továbbá a helyet, 
ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a megrendelő 
rendelkezésére bocsátják. 

(30) Meghatározott feltételek mellett a hitelkártyával vagy 
bankkártyával történő fizetés kezelési költségével nem 
lehet csökkenteni az adott ügylet adóalapját. 

(31) Egyértelművé kell tenni, hogy a kedvezményes adómérték 
alkalmazható a kempingekben felállított és szállás céljára 
szolgáló sátrak, lakókocsik és mobil házak bérbeadására. 

(32) A szakképzésnek és átképzésnek magában kell foglalnia a 
közvetlenül egy ágazathoz vagy szakmához kapcsolódó 
oktatást is, valamint a szakmai célú ismeretek megszer
zését vagy naprakésszé tételét szolgáló oktatást, függet
lenül a képzés időtartamától. 

(33) Az úgynevezett „színplatinát” (Platinum nobles) ki kell 
zárni a valutára, bankjegyekre és érmékre vonatkozó 
adómentességek hatálya alól. 

(34) Egyértelművé kell tenni, hogy a termékimporttal kapcso
latos olyan szolgáltatásnyújtások adómentessége, amelyek 
értéke a termékek adóalapjának részét képezi, kiterjed a 
lakóhely megváltoztatása során teljesített fuvarozási szol
gáltatásokra. 

(35) A beszerző által a Közösségen kívülre fuvarozott, és – 
nem természetes személyek, például közjogi szervezetek 
és egyesülések által nem gazdasági tevékenység céljára 
használt – közlekedési eszközök felszerelésére vagy 
üzemanyaggal való ellátására szolgáló termékeket nem 
indokolt az exportügyletek után járó adómentességben 
részesíteni. 

(36) Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az utasok 
személyi poggyászában szállított termékekre alkalma
zandó minimális adómentes exportérték kiszámításának 
egységes adminisztratív gyakorlatát, össze kell hangolni 
az említett számításra vonatkozó rendelkezéseket. 

(37) Egyértelművé kell tenni, hogy az egyes, exportnak minő
sülő ügyletekre vonatkozó adómentesség hatálya kiterjed 
az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
különös szabályozás alá tartozó szolgáltatásokra. 

(38) Az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium 
(ERIC) keretében létrehozandó szerv csak akkor minősül 
a héa-mentesség szempontjából nemzetközi szervezetnek, 
ha bizonyos feltételeknek megfelel. Ezért meg kell hatá
rozni az ezen adómentesség igénybevételéhez szükséges 
feltételeket. 

(39) A diplomáciai és konzuli kapcsolatok keretében, vagy 
elismert nemzetközi szervezetek, vagy bizonyos fegyveres 
erők számára végzett termékértékesítés és szolgáltatás
nyújtás bizonyos korlátok között és feltételek mellett 
héa-mentes. Annak érdekében, hogy a más tagállamból 
ilyen termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző 
adóalany megállapíthassa, hogy az adómentesség feltételei 
teljesülnek és annak korlátait betartják, adómentességi 
igazolást kell rendszeresíteni. 

(40) Az elektronikus importokmányok – amennyiben ugyan
azoknak a követelményeknek megfelelnek, mint a papír
alapú dokumentumok – szintén elfogadhatók az adóle
vonási jog gyakorolása céljából. 

(41) Amennyiben a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó 
állandó telephellyel rendelkezik az adó megfizetésének 
helye szerinti tagállam területén, úgy pontosan meg kell 
határozni azokat a körülményeket, amelyek esetén ez a 
telephely az adófizetésre kötelezett. 

(42) Egyértelművé kell tenni, hogy azt az adóalanyt, aki 
(amely) gazdasági tevékenységének székhelye a héa 
megfizetésének helye szerinti tagállam területén található, 
az adófizetésre kötelezett személy meghatározása szem
pontjából e tagállamban letelepedett adóalanynak kell 
tekinteni még abban az esetben is, ha az említett szék
hely nem vesz részt a termékértékesítésben vagy a szol
gáltatásnyújtásban.
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(43) Egyértelművé kell tenni, hogy az igazságosabb adóbe
szedés érdekében bizonyos adóztatandó ügyletek 
esetében minden adóalanynak, amint rendelkezésére áll, 
közölnie kell a héa-azonosító számát. 

(44) A gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód 
biztosítása érdekében meg kell határozni a befektetési 
célú aranynak a nemesfémpiacokon általánosan elfoga
dott súlyait, valamint az aranyérmék értékének megálla
pítására vonatkozó egységes időpontot. 

(45) Meghatározott feltételekhez van kötve a Közösség terü
letén nem letelepedett azon adóalanyokra vonatkozó 
különleges szabályok alkalmazása, akik (amelyek) elektro
nikus úton nyújtanak szolgáltatásokat a Közösség terü
letén letelepedett vagy ott lakóhellyel rendelkező nem 
adóalanyoknak. Egyértelművé kell tenni különösen azt, 
hogy milyen következményekkel jár, ha ezek a feltételek 
már nem teljesülnek. 

(46) Bizonyos változtatások a 2008/8/EK irányelvből 
fakadnak. Egyértelművé kell tenni, hogy mivel ezek a 
változtatások egyrészről a közlekedési eszközök hosszú 
távú bérbeadásának 2013. január 1-jétől hatályos adóz
tatási szabályait, másrészről az elektronikus úton nyújtott 
szolgáltatások 2015. január 1-jétől hatályos adóztatási 
szabályait érintik, e rendelet megfelelő rendelkezéseit 
kizárólag az említett időpontoktól kezdődően kell alkal
mazni, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

I. FEJEZET 

TÁRGYI HATÁLY 

1. cikk 

Ez a rendelet a 2006/112/EK irányelv I–V. és VII–XII. címe 
egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó intézkedéseket 
állapít meg. 

II. FEJEZET 

HATÁLY 

(A 2006/112/EK IRÁNYELV I. CÍME) 

2. cikk 

Nem minősül a 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdé
sének b) pontja szerinti Közösségen belüli termékbeszerzésnek: 

a) lakóhely megváltoztatása keretében új közlekedési eszköz 
nem adóalany általi átvitele az új lakóhelyre, feltéve, hogy 
a 2006/112/EK irányelv 138. cikke (2) bekezdésének a) 
pontjában előírt adómentesség az értékesítés időpontjában 
nem volt alkalmazható; 

b) új közlekedési eszköz nem adóalany általi visszajuttatása 
abba a tagállamba, ahol eredetileg azt a 2006/112/EK 
irányelv 138. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint 
adómentesen értékesítették a részére. 

3. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 59a. cikke első bekezdése b) pontjának 
sérelme nélkül, az alábbi szolgáltatások nyújtása nem héa 

köteles, amennyiben a szolgáltatásnyújtó igazolja, hogy a telje
sítésnek az e rendelet V. fejezete 4. szakasza 3. és 4. alszaka
szának megfelelően meghatározott helye a Közösségen kívül 
található: 

a) 2013. január 1-jétől a 2006/112/EK irányelv 56. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében említett szolgáltatások; 

b) 2015. január 1-jétől a 2006/112/EK irányelv 58. cikkében 
felsorolt szolgáltatások; 

c) a 2006/112/EK irányelv 59. cikkében felsorolt szolgálta
tások. 

4. cikk 

Az az adóalany, akinek (amelynek) a 2006/112/EK irányelv 
3. cikkével összhangban a Közösségen belüli termékbeszerzései 
nem adókötelesek, továbbra is jogosult arra, hogy ezek után ne 
adózzon, még akkor is, ha a szóban forgó irányelv 214. cikke 
(1) bekezdésének d) vagy e) pontja alapján az adóalany héa- 
azonosító számot kapott az általa igénybe vett olyan szolgálta
tások tekintetében, amelyek után ő az adófizetésre kötelezett, 
vagy az általa másik tagállam területén nyújtott olyan szolgál
tatások tekintetében, amelyek esetében a héa megfizetésére kizá
rólag a szolgáltatás igénybevevője kötelezett. 

Ha azonban ez az adóalany ezen héa-azonosító számot vala
mely Közösségen belüli termékbeszerzés tekintetében közli az 
értékesítővel, akkor úgy kell tekinteni, hogy élt az említett 
irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott választási 
lehetőséggel. 

III. FEJEZET 

ADÓALANYOK 

(A 2006/112/EK IRÁNYELV III. CÍME) 

5. cikk 

A 2137/85/EGK rendelettel összhangban létrehozott európai 
gazdasági egyesülés (EGE), amely ellenértékért termékeket érté
kesít vagy szolgáltatásokat nyújt saját tagjainak vagy harmadik 
feleknek, a 2006/112/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének 
értelmében adóalanynak minősül. 

IV. FEJEZET 

AZ ADÓZTATANDÓ ÜGYLETEK 

(A 2006/112/EK IRÁNYELV 24–29. CIKKE) 

6. cikk 

(1) Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások olyan szol
gáltatások, amelyek kész- vagy félkész ételek és/vagy italok 
emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket 
az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szol
gáltatások kísérnek. Az ételek és/vagy italok értékesítése csak az 
egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben a szolgáltatások 
vannak túlsúlyban. Az éttermi szolgáltatás az említett szolgálta
tásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményeiben történő nyújtása, 
a vendéglátó-ipari szolgáltatás pedig az említett szolgáltatá
soknak a szolgáltatásnyújtó létesítményein kívül történő nyúj
tása.
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(2) Nem tekintendő az (1) bekezdés szerinti éttermi vagy 
vendéglátó-ipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek 
és/vagy italok, olyan értékesítése – függetlenül attól, hogy az 
magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem – amelyet nem 
kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás. 

7. cikk 

(1) A 2006/112/EK irányelvben meghatározott, elektronikus 
úton nyújtott szolgáltatások magukban foglalják az interneten 
vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatá
sokat, amelyek jellegüknél fogva jelentős mértékben automati
záltak, minimális emberi közreműködést igényelnek, és amelyek 
nyújtására információs technológia hiányában nincs lehetőség. 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak különösen az aláb
biak: 

a) digitális termékek – különösen a szoftverek, módosításaik és 
frissítéseik – értékesítése általában; 

b) vállalkozások vagy magánszemélyek elektronikus hálózaton 
való jelenlétének biztosításából vagy támogatásából álló szol
gáltatások, például webhely vagy weboldal; 

c) a szolgáltatás igénybevevője által bevitt adatokra adott 
válaszként a számítógép által, interneten vagy más elektro
nikus hálózaton keresztül automatikusan előállított szolgál
tatások; 

d) online piacként működő weboldalon termék vagy szolgál
tatás ellenérték fejében történő értékesítésének engedélyezése, 
amikor a lehetséges megrendelők automatizált eljárással 
jelentetik meg ajánlatukat, és a számítógép által automati
kusan előállított elektronikus üzenetben kapnak értesítést 
az értékesítés megtörténtéről; 

e) internetes szolgáltatói csomagok, amelyekben a távközlési 
vonatkozás kiegészítő és másodlagos (azaz a csomagok 
többet biztosítanak az egyszerű internet-hozzáférésnél, és 
más elemeket is tartalmaznak, például a hírekhez, időjárás- 
jelentéshez, idegenforgalmi tájékoztatáshoz való hozzáférést 
nyújtó oldalakat; játékokat; weboldaltárhely szolgáltatást; 
csevegőoldalakat stb.); 

f) az I. mellékletben felsorolt szolgáltatások. 

(3) Az (1) bekezdés hatálya nem terjed ki különösen az aláb
biakra: 

a) rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatások; 

b) távközlési szolgáltatások; 

c) termékértékesítések, amennyiben csak a megrendelés és a 
megrendelés feldolgozása történik elektronikus úton; 

d) CD-ROM, floppy és hasonló adathordozók értékesítése; 

e) nyomtatott anyagok, könyvek, hírlevelek, újságok vagy 
folyóiratok értékesítése; 

f) CD és audiokazetta értékesítése; 

g) videokazetta és DVD értékesítése; 

h) CD-ROM-on levő játékok értékesítése; 

i) szakértők, például ügyvédek és pénzügyi tanácsadók által 
nyújtott szolgáltatások, akik ügyfeleiknek elektronikus leve
lező rendszeren küldenek tanácsot; 

j) oktatási szolgáltatások, amikor az oktató interneten vagy 
más elektronikus hálózaton (azaz távkapcsolat útján) küldi 
a tananyagot; 

k) számítógépes berendezés offline fizikai javítási szolgáltatásai; 

l) offline adattárolási szolgáltatások; 

m) reklámszolgáltatások, különösen újságban, hirdetőtáblákon 
és televízióban; 

n) telefonos ügyfélszolgálat; 

o) oktatási szolgáltatások, kizárólag levelezőoktatás formá
jában, különösen a postai szolgáltatások igénybevételével; 

p) közvetlen emberi közreműködéssel történő, hagyományos 
árverési szolgáltatások, függetlenül az ajánlattétel módjától; 

q) videokomponenst is tartalmazó telefonos szolgáltatások, 
más néven videofon-szolgáltatások; 

r) az internethez és a világhálóhoz való hozzáférés biztosítása; 

s) az interneten keresztül nyújtott telefonos szolgáltatások. 

8. cikk 

Amennyiben egy adóalany kizárólag összeszereli az igénybe 
vevő által rendelkezésére bocsátott különböző gépalkatrészeket, 
ez az ügylet a 2006/112/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdése 
szerinti szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

9. cikk 

Egy opció értékesítése, amennyiben ez az értékesítés a 
2006/112/EK irányelv 135. cikke (1) bekezdése f) pontjának 
hatálya alá tartozik, az említett irányelv 24. cikkének (1) bekez
dése szerinti szolgáltatásnyújtásnak minősül. Az ilyen szolgálta
tásnyújtás elkülönül az alapjául szolgáló ügyletektől, amelyekhez 
kapcsolódik.
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V. FEJEZET 

AZ ADÓZTATANDÓ ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI HELYE 

1. SZAKASZ 

Fogalmak 

10. cikk 

(1) A 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikkének alkalmazá
sában „az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye” a 
vállalkozás központi ügyvezetésének helye. 

(2) Az (1) bekezdésben említett hely meghatározásához 
figyelembe kell venni a vállalkozás általános irányítására vonat
kozó alapvető döntések meghozatalának helyét, a vállalkozás 
létesítő okirat szerinti székhelyét, és a vállalkozás ügyvezetése 
üléseinek helyét. 

Amennyiben ezek a kritériumok nem teszik lehetővé a gazda
sági tevékenység székhelyének bizonyossággal történő meghatá
rozását, akkor a vállalkozás általános irányítására vonatkozó 
alapvető döntések meghozatalának helyét kell elsődleges kritéri
umként figyelembe venni. 

(3) Egy egyszerű postai cím nem fogadható el az adóalany 
gazdasági tevékenységének székhelyeként. 

11. cikk 

(1) A 2006/112/EK irányelv 44. cikkének alkalmazásában – 
az e rendelet 10. cikkében említett, gazdasági tevékenység szék
helyének kivételével – „állandó telephely” bármely olyan telep
hely, amely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően 
állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik a szükség
leteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához és 
használatához. 

(2) A következő cikkek alkalmazásában – az e rendelet 
10. cikkében említett, gazdasági tevékenység székhelyének kivé
telével – „állandó telephely” bármely olyan telephely, amely a 
személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel 
és megfelelő szervezettel rendelkezik, és ezáltal lehetővé teszi 
szolgáltatások nyújtását. 

a) a 2006/112/EK irányelv 45. cikke; 

b) 2013. január 1-jétől a 2006/112/EK irányelv 56. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése; 

c) 2014. december 31-ig a 2006/112/EK irányelv 58. cikke; 

d) a 2006/112/EK irányelv 192a. cikke. 

(3) Az a tény, hogy valamely telephely héa-azonosító 
számmal rendelkezik, önmagában nem elegendő annak megálla
pításához, hogy az adóalany állandó telephellyel rendelkezik. 

12. cikk 

A 2006/112/EK irányelv alkalmazásában természetes személy – 
függetlenül attól, hogy adóalany-e vagy sem – lakóhelye az a 

lakcím, amelyet bejegyeztek a népesség-nyilvántartásba vagy 
hasonló nyilvántartásba, vagy az említett személy által a hatás
körrel rendelkező adóhatóságnak megadott lakcím, kivéve, ha 
bizonyított, hogy ez a lakcím nem felel meg a valóságnak. 

13. cikk 

Valamely természetes személy – függetlenül attól, hogy adóa
lany-e vagy sem – a 2006/112/EK irányelvben említett 
„szokásos tartózkodási helye” az a hely, ahol a természetes 
személy személyes vagy szakmai kötődései miatt rendszerint 
tartózkodik. 

Amennyiben a szakmai kötődések más országhoz kapcso
lódnak, mint a személyes kötődések, vagy amennyiben 
nincsenek szakmai kötődések, a szokásos tartózkodási helyet 
azok a személyes kötődések határozzák meg, amelyek szoros 
kapcsolatra utalnak az adott személy és azon hely között, ahol 
él. 

2. SZAKASZ 

A termékértékesítés teljesítési helye 

(A 2006/112/EK irányelv 31–39. cikke) 

14. cikk 

Amennyiben egy naptári év során valamelyik tagállam által a 
2006/112/EK irányelv 34. cikke szerint alkalmazott értékhatárt 
átlépik, az említett irányelv 33. cikke – a jövedéki adó hatálya 
alá tartozó termékek kivételével – nem módosítja azon termék
értékesítések teljesítési helyét, amelyeket a tagállam által a folyó 
naptári évre alkalmazott értékhatár átlépését megelőzően telje
sítettek, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül: 

a) az értékesítő nem élt az említett irányelv 34. cikkének (4) 
bekezdése alapján fennálló választási lehetőséggel; 

b) termékértékesítéseinek értéke a megelőző naptári évben nem 
lépte át az értékhatárt. 

Ezzel szemben a 2006/112/EK irányelv 33. cikke szerint 
módosul a termék feladásának vagy fuvarozásának rendeltetési 
helye szerinti tagállamba irányuló, következő értékesítések telje
sítési helye: 

a) az a termékértékesítés, amellyel a folyó naptári évben 
átlépték a tagállam által a folyó naptári évben alkalmazott 
értékhatárt; 

b) az érintett tagállamban ugyanabban a naptári évben végzett 
minden további termékértékesítés; 

c) az érintett tagállamban azon naptári évet követő naptári 
évben végzett termékértékesítések, amelynek során az a) 
pontban említett esemény történt.
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15. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 37. cikkében említett, a személyszállí
tásnak a Közösség területén belül lebonyolított szakaszát a 
közlekedési eszköz útvonala, és nem pedig az egyes utasok 
által megtett utazás határozza meg. 

3. SZAKASZ 

A közösségen belüli termékbeszerzések teljesítési helye 

(A 2006/112/EK irányelv 40., 41. és 42. cikke) 

16. cikk 

A termék feladásának vagy fuvarozásának rendeltetési helye 
szerinti tagállam, amelyben a 2006/112/EK irányelv 20. cikke 
értelmében Közösségen belüli termékbeszerzésre kerül sor, attól 
függetlenül gyakorolja az adóztatási jogkörét, hogy a termék 
feladásának vagy fuvarozásának kiindulási helye szerinti tagál
lamban az ügyletre milyen héamegítélést alkalmaztak. 

A termék értékesítője által benyújtott – a kiszámlázott, és a 
termék feladásának vagy fuvarozásának kiindulási helye szerinti 
tagállamnak bevallott héára vonatkozó – esetleges módosítás 
iránti kérelmet ezen tagállam saját nemzeti rendelkezéseinek 
megfelelően kezeli. 

4. SZAKASZ 

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye 

(A 2006/112/EK irányelv 43–59. cikke) 

1 . A l s z a k a s z 

A s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v e v ő j é n e k j o g á l l á s a 

17. cikk 

(1) Amennyiben a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére 
vonatkozó cikkek alkalmazásában a szolgáltatásnyújtás teljesítési 
helye attól függ, hogy az igénybevevő adóalany-e, az igénybe
vevő jogállását a 2006/112/EK irányelv 9–13. cikke és 43. cikke 
alapján kell meghatározni. 

(2) A 2006/112/EK irányelv 43. cikke értelmében adóa
lanynak minősül az olyan nem adóalany jogi személy, amely 
az említett irányelv 214. cikke (1) bekezdésének b) pontja értel
mében héa-azonosító számmal rendelkezik vagy rendelkeznie 
kellene, mivel a Közösségen belüli termékbeszerzései a héa 
hatálya alá tartoznak, vagy azért, mert élt azzal a lehetőséggel, 
hogy ezen ügyleteit a héa hatálya alá vonja. 

18. cikk 

(1) A szolgáltatásnyújtó – kivéve, ha ennek ellenkezőjéről 
van tudomása – jogállását illetően adóalanynak tekintheti a 
Közösség területén letelepedett igénybevevőt: 

a) amennyiben az igénybevevő közölte vele az egyedi héa- 
azonosító számát, és a szolgáltatásnyújtó a hozzáadott
érték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről 

és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 
904/2010/EU tanácsi rendelet ( 1 ) 31. cikkével összhangban 
beszerzi az említett azonosító szám érvényességére, valamint 
az ahhoz kapcsolódó névre és címre vonatkozó megerősítést; 

b) amennyiben az igénybevevő még nem kapott egyedi héa- 
azonosító számot, azonban arról tájékoztatja a szolgáltatás
nyújtót, hogy már kérelmezte azt, és a szolgáltatásnyújtó 
beszerez bármilyen más olyan igazolást, amely alapján 
megállapítható, hogy az igénybevevő adóalany, vagy olyan 
nem adóalany jogi személy, amelynek héa-azonosító 
számmal kell rendelkeznie, továbbá a rendes kereskedelmi 
biztonsági eljárásokkal – mint például a személyazonosság 
vagy a fizetések ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokkal – 
elvégzi az igénybevevő által megadott adatok pontosságának 
ésszerű szintű ellenőrzését. 

(2) A szolgáltatásnyújtó – kivéve, ha ennek ellenkezőjéről 
van tudomása – jogállását illetően nem adóalanynak tekintheti 
a Közösség területén letelepedett igénybevevőt, ha igazolja, hogy 
az érintett igénybevevő nem közölte vele az egyedi héa-azono
sító számát. 

(3) A szolgáltatásnyújtó – kivéve, ha ennek ellenkezőjéről 
van tudomása – jogállását illetően adóalanynak tekintheti a 
Közösség területén kívül letelepedett igénybevevőt: 

a) amennyiben beszerzi az igénybevevőtől annak illetékes 
adóhatósága által kibocsátott igazolást, amely bizonyítja, 
hogy az igénybevevő gazdasági tevékenységet folytat, és 
ezáltal lehetővé teszi, hogy a tagállamok forgalmi adóra 
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáa
dottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok 
részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 1986. 
november 17-i 86/560/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) értelmében 
héa-visszatérítésben részesüljön; 

b) feltéve, hogy az igénybevevőnek nincs ilyen igazolása, 
amennyiben a szolgáltatásnyújtó rendelkezik az igénybevevő 
héa-azonosító számával, vagy az igénybevevő letelepedése 
szerinti ország által az igénybevevőnek kiadott, a vállalko
zások azonosítására használt hasonló számmal, vagy 
bármely más olyan igazolással, amely bizonyítja, hogy az 
igénybevevő adóalany, és ha a szolgáltatásnyújtó rendes 
kereskedelmi biztonsági eljárásokkal – mint például a sze- 
mélyazonosság vagy a fizetések ellenőrzésével kapcsolatos 
eljárásokkal – elvégzi az igénybevevő által megadott adatok 
pontosságának ésszerű szintű ellenőrzését. 

2 . A l s z a k a s z 

A s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v e v ő j é n e k m i n ő s é g e 

19. cikk 

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó, a 
2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikkében előírt szabályok 
alkalmazásában azon adóalany vagy azon adóalanynak minő
sülő nem adóalany jogi személy, aki (amely) kizárólag magán
célra részesül szolgáltatásokban, beleértve a személyzete általi 
igénybevételt is, nem tekintendő adóalanynak.
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A szolgáltatásnyújtó – kivéve, ha ennek ellenkezőjéről van tudo
mása, például a nyújtott szolgáltatások jellegét illetően – úgy 
tekintheti, hogy a szolgáltatásokat az igénybevevő gazdasági 
tevékenység céljából veszi igénybe, amennyiben az igénybevevő 
az érintett ügylet tekintetében közölte vele az egyedi héa-azono
sító számát. 

Amennyiben az igénybevevő egy és ugyanazon szolgáltatást 
egyaránt igénybe veszi magáncélra – beleértve a személyzete 
általi igénybevételt is – és gazdasági tevékenység céljából is, e 
szolgáltatásnyújtás kizárólag a 2006/112/EK irányelv 
44. cikkének hatálya alá tartozik, amennyiben nem követ el 
joggal való visszaélést. 

3 . A l s z a k a s z 

A s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v e v ő j é n e k 
i l l e t ő s é g e 

20. cikk 

Amennyiben az adóalanynak vagy az adóalanynak minősülő 
nem adóalany jogi személynek nyújtott szolgáltatás a 
2006/112/EK irányelv 44. cikke hatálya alá tartozik, és ez az 
adóalany egyetlen országban telepedett le vagy – székhely, 
illetve állandó telephely hiányában – egyetlen országban rendel
kezik lakóhellyel és szokásos tartózkodási hellyel, e szolgáltatás
nyújtás az említett országban adóztatandó. 

A szolgáltatásnyújtó az igénybevevőtől kapott információk 
alapján, amelyeket a rendes kereskedelmi biztonsági eljárásokkal 
– mint például a személyazonosság vagy a fizetések ellenőrzé
sével kapcsolatos eljárásokkal – ellenőriz, megállapítja ezt a 
helyet. 

Az információk közé tartozhat az igénybevevő letelepedése 
szerinti tagállam által megállapított héa-azonosító szám. 

21. cikk 

Amennyiben az adóalanynak vagy az adóalanynak minősülő 
nem adóalany jogi személynek nyújtott szolgáltatás a 
2006/112/EK irányelv 44. cikkének a hatálya alá tartozik, és 
az adóalany különböző országokban telepedett le, ez a szolgál
tatásnyújtás abban az országban adóztatandó, ahol az adóalany 
gazdasági tevékenységének székhelye van. 

Mindazonáltal, ha a szolgáltatást az adóalany olyan állandó 
telephelyének nyújtják, amely a gazdasági tevékenységének szék
helyétől eltérő helyen található, ez a szolgáltatásnyújtás a szol
gáltatásban részesülő és azt a saját céljaira igénybe vevő állandó 
telephely helyén adóztatandó. 

Amennyiben az adóalany nem rendelkezik gazdasági tevé
kenység szerinti székhellyel vagy állandó telephellyel, a szolgál
tatás a lakóhelyén vagy a szokásos tartózkodási helyén adózta
tandó. 

22. cikk 

(1) Az igénybevevő azon állandó telephelyének meghatá
rozása érdekében, amely részére a szolgáltatást nyújtják, a szol
gáltatásnyújtó megvizsgálja az általa nyújtott szolgáltatás jellegét 
és igénybevételét. 

Amennyiben a nyújtott szolgáltatás jellege és igénybevétele nem 
teszi lehetővé, hogy a szolgáltatásnyújtó azonosítsa azt az 
állandó telephelyet, amely részére a szolgáltatást nyújtja, akkor 
a szolgáltatásnyújtó ezen állandó telephely azonosításához külö
nösen azt vizsgálja meg, hogy a szerződésben, illetve a megren
delőlapon szereplő információk, valamint az igénybevevő tagál
lama által az igénybevevőnek kiadott és az igénybevevő által a 
szolgáltatásnyújtóval közölt héa-azonosító szám alapján az 
állandó telephely-e a szolgáltatás igénybevevője, és hogy az 
állandó telephely fizet-e a szolgáltatásért. 

Amennyiben a szolgáltatás igénybevevőjének azon állandó 
telephelye, amely részére a szolgáltatást nyújtják, e bekezdés 
első és második albekezdése alapján nem határozható meg, 
vagy amennyiben a 2006/112/EK irányelv 44. cikkének hatálya 
alá tartozó szolgáltatásokat olyan szerződés keretében nyújtják 
az adóalanynak, amely meg nem határozható vagy nem szám
szerűsíthető módon egy vagy több szolgáltatást tartalmaz, a 
szolgáltatásnyújtó jogosan tekintheti úgy, hogy a szolgáltatás
nyújtás teljesítési helye az, ahol az igénybevevő székhelye van. 

(2) E cikk alkalmazása nem érinti az igénybevevő kötelezett
ségeit. 

23. cikk 

(1) 2013. január 1-jétől amennyiben a 2006/112/EK irányelv 
56. cikkének (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban 
a szolgáltatásnyújtás azon a helyen adóztatandó, ahol az igény
bevevő letelepedett vagy – ennek hiányában – ahol lakóhelye 
vagy szokásos tartózkodási helye van, a szolgáltatásnyújtó az 
igénybevevőtől kapott tényszerű információ alapján, amelyet a 
rendes kereskedelmi biztonsági eljárásokkal – mint például a 
személyazonosság vagy a fizetések ellenőrzésével kapcsolatos 
eljárásokkal – ellenőriz, megállapítja ezt a helyet. 

(2) Amennyiben a 2006/112/EK irányelv 58. és 59. cikkével 
összhangban a szolgáltatásnyújtás azon a helyen adóztatandó, 
ahol az igénybevevő letelepedett vagy – ennek hiányában – ahol 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, a szolgáltatás
nyújtó az igénybevevőtől kapott tényszerű információ alapján, 
amelyet a rendes kereskedelmi biztonsági eljárásokkal – mint 
például a személyazonosság vagy a fizetések ellenőrzésével 
kapcsolatos eljárásokkal – ellenőriz, megállapítja ezt a helyet. 

24. cikk 

(1) 2013. január 1-jétől amennyiben a 2006/112/EK irányelv 
56. cikke (2) bekezdése első albekezdésének hatálya alá tartozó 
szolgáltatásokat olyan nem adóalanynak nyújtják, aki külön
böző országokban telepedett le, vagy akinek lakóhelye az 
egyik országban, állandó tartózkodási helye pedig egy másik 
országban található, az említett szolgáltatások teljesítési 
helyének meghatározásakor az a hely élvez elsőbbséget, amelyik 
a tényleges igénybevétel helyén történő adóztatást leginkább 
biztosítja.
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(2) Amennyiben a 2006/112/EK irányelv 58. és 59. cikkének 
hatálya alá tartozó szolgáltatásokat olyan nem adóalanynak 
nyújtják, aki különböző országokban telepedett le, vagy akinek 
lakóhelye az egyik országban, állandó tartózkodási helye pedig 
egy másik országban van, az említett szolgáltatások teljesítési 
helyének meghatározásakor az a hely élvez elsőbbséget, amelyik 
a tényleges igénybevétel helyén történő adóztatást leginkább 
biztosítja. 

4 . A l s z a k a s z 

A s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v e v ő j e j o g á l l á 
s á n a k , m i n ő s é g é n e k é s i l l e t ő s é g é n e k 

m e g h a t á r o z á s a 

25. cikk 

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó szabályok 
alkalmazásához kizárólag az adóztatandó tényállás teljesítésének 
időpontjában fennálló körülményeket kell figyelembe venni. A 
szolgáltatások igénybevételében ezt követően bekövetkező 
bármilyen változás nem befolyásolja a szolgáltatás teljesítési 
helyének meghatározását, feltéve, hogy nem követtek el joggal 
való visszaélést. 

5 . A l s z a k a s z 

A z á l t a l á n o s s z a b á l y o k h a t á l y a a l á t a r t o z ó 
s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s 

26. cikk 

Azon ügylet, amelyben egy szervezet adóalanyoknak labdarúgó- 
mérkőzés televíziós közvetítési jogát átruházza, a 2006/112/EK 
irányelv 44. cikke hatálya alá tartozik. 

27. cikk 

A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy 
másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 
2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés 
részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 
2008/9/EK tanácsi irányelv ( 1 ) szerinti adó-visszatérítés iránti 
kérelem ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatásnyújtás a 
2006/112/EK irányelv 44. cikke hatálya alá tartozik. 

28. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikke alapján kell megálla
pítani a temetés megszervezésének keretében nyújtott szolgálta
tások teljesítési helyét, amennyiben azok egyetlen szolgáltatást 
képeznek. 

29. cikk 

Az e rendelet 41. cikke alkalmazásának sérelme nélkül, a 
szövegfordítási szolgáltatások nyújtása a 2006/112/EK irányelv 
44. és 45. cikke hatálya alá tartozik. 

6 . A l s z a k a s z 

K ö z v e t í t ő k á l t a l n y ú j t o t t s z o l g á l t a t á s 

30. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 46. cikkében említett közvetítők által 
nyújtott szolgáltatások magukban foglalják az igénybevevő 

nevében és javára eljáró közvetítői szolgáltatásokat, valamint a 
szolgáltatásnyújtó nevében és javára eljáró közvetítői szolgálta
tásokat. 

31. cikk 

A más nevében és javára eljáró közvetítők által nyújtott olyan 
szolgáltatás, amelynek célja a szállodaiparon vagy hasonló funk
ciót ellátó egyéb ágazaton belüli szállásnyújtásban való közve
títés: 

a) a 2006/112/EK irányelv 44. cikke hatálya alá tartozik, ha 
adóalanyként eljáró adóalanynak, vagy pedig adóalanynak 
minősülő nem adóalany jogi személynek nyújtják; 

b) a 2006/112/EK irányelv 46. cikke hatálya alá tartozik, ha 
nem adóalanynak nyújtják. 

7 . A l s z a k a s z 

K u l t u r á l i s , m ű v é s z e t i , s p o r t - , t u d o m á 
n y o s , o k t a t á s i , s z ó r a k o z t a t á s i , v a l a m i n t 

h a s o n l ó s z o l g á l t a t á s o k n y ú j t á s a 

32. cikk 

(1) A 2006/112/EK irányelv 53. cikkében említett kulturális, 
művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy 
hasonló eseményekre történő belépésre vonatkozó szolgálta
tások magukban foglalnak olyan szolgáltatásokat, amelyek alap
vető jellemzője, hogy – jegy vagy díjfizetés ellenében, beleértve 
az előfizetés, bérlet vagy rendszeres díj formájában történő díjfi
zetést is – biztosítják az adott eseményre történő belépés jogát. 

(2) Az (1) bekezdés különösen az alábbi esetekben alkalma
zandó: 

a) előadásokra, színházi előadásokra, cirkuszi előadásokra, vásá
rokra, vidámparkokba, koncertekre, kiállításokra, valamint 
egyéb hasonló kulturális eseményekre történő belépés joga; 

b) sporteseményekre – például mérkőzésekre vagy versenyekre 
– történő belépés joga; 

c) oktatási és tudományos eseményekre – például konferenci
ákra és szemináriumokra – történő belépés joga. 

(3) Létesítmények – például fitnesztermek vagy hasonló léte
sítmények – díj fizetése ellenében történő használata nem 
tartozik az (1) bekezdés hatálya alá. 

33. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 53. cikkében említett járulékos szol
gáltatások magukban foglalják azokat a szolgáltatásokat, 
amelyek a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, 
szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépéshez 
közvetlenül kapcsolódnak, és amelyeket az eseményen részt 
vevő személyeknek elkülönülten, ellenértékért nyújtanak. 

E járulékos szolgáltatások magukban foglalják különösen a 
ruhatár és a mosdó használatát, azonban nem foglalják 
magukban azon szolgáltatásokat, amelyek kizárólag a jegyérté
kesítés közvetítéséből állnak.
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8 . A l s z a k a s z 

A z á r u f u v a r o z á s h o z é s s z e m é l y s z á l l í 
t á s h o z j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a 
t á s o k , a z i n g ó k é r t é k b e c s l é s e é s a z a z o n 

v é g z e t t m u n k á k 

34. cikk 

Az olyan, nem adóalanynak nyújtott szolgáltatások esetén, 
amelyek során az adóalany kizárólag összeszerel különböző 
gépalkatrészeket, amelyek mindegyikét a szolgáltatás igénybeve
vője bocsátott a rendelkezésére, a szolgáltatásnyújtás teljesítési 
helyét a 2006/112/EK irányelv 54. cikke szerint kell megálla
pítani, kivéve, ha az összeszerelt termékek ingatlanba épülnek 
be. 

9 . A l s z a k a s z 

É t t e r m i é s v e n d é g l á t ó - i p a r i s z o l g á l t a t á s o k 
n y ú j t á s a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k ö n 

35. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 57. cikkében említett, a személyszállí
tásnak a Közösség területén belül lebonyolított szakaszát a 
közlekedési eszköz útvonala, és nem pedig az egyes utasok 
által megtett utazás határozza meg. 

36. cikk 

Amennyiben az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatást a 
személyszállításnak a Közösség területén belül lebonyolított 
szakasza során nyújtják, ez a szolgáltatásnyújtás a 2006/112/EK 
irányelv 57. cikke hatálya alá tartozik. 

Amennyiben az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatást egy 
ilyen szakaszon kívül, de valamely tagállam vagy harmadik 
ország területén vagy harmadik területen nyújtják, ez a szolgál
tatásnyújtás az említett irányelv 55. cikke hatálya alá tartozik. 

37. cikk 

A részben a személyszállításnak a Közösség területén belül lebo
nyolított szakasza során, részben pedig az ilyen szakaszon kívül, 
de valamely tagállam területén nyújtott, Közösségen belüli 
éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatás teljesítési helyét teljes 
egészében azon teljesítési helyre vonatkozó szabályok szerint 
kell meghatározni, amelyet az éttermi vagy vendéglátó-ipari 
szolgáltatásnyújtás megkezdésekor kell alkalmazni. 

1 0 . A l s z a k a s z 

K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k b é r b e a d á s a 

38. cikk 

(1) A 2006/112/EK irányelv 56. cikkében és 59. cikke első 
bekezdésének g) pontjában említett „közlekedési eszköz” 
magában foglalja a motorizált vagy motor nélküli járműveket 

és egyéb, személyeknek vagy áruknak egyik helyről a másikra 
történő fuvarozására, szállítására tervezett, járművek által 
húzható, vontatható vagy tolható berendezéseket és eszközöket, 
amelyeket rendes körülmények között fuvarozásra, illetve szál
lításra terveztek és arra ténylegesen alkalmasak. 

(2) Az (1) bekezdésben említett közlekedési eszközök közé 
tartoznak különösen a következő járművek: 

a) közúti járművek, például gépkocsik, motorkerékpárok, 
biciklik, triciklik és lakókocsik; 

b) pótkocsik és félpótkocsik; 

c) vasúti kocsik; 

d) hajók; 

e) repülőgépek; 

f) kifejezetten beteg- és sérültszállításra tervezett járművek; 

g) mezőgazdasági vontatók és egyéb mezőgazdasági járművek; 

h) mechanikusan vagy elektronikusan hajtott kerekesszékek. 

(3) Nem minősülnek az (1) bekezdésben említett közlekedési 
eszközöknek a tartósan helyhez rögzített járművek és a konté
nerek. 

39. cikk 

(1) A 2006/112/EK irányelv 56. cikke alkalmazásában a 
bérbeadás tárgyát képező közlekedési eszköz folyamatos birtok
lásának vagy használatának időtartamát az érintett felek között 
létrejött szerződés alapján kell meghatározni. 

A szerződés olyan vélelemként szolgál, amely a folyamatos 
birtoklás vagy használat tényleges időtartamának megállapítása 
érdekében bármilyen ténybeli vagy jogi eszközzel megdönthető. 

A 2006/112/EK irányelv 56. cikke szerinti rövid távú bérbeadás 
szerződéses időtartamának vis maior következtében történő túllé
pésének ténye nem érinti a közlekedési eszköz folyamatos 
birtoklása vagy használata időtartamának a megállapítását. 

(2) Amennyiben ugyanazon közlekedési eszköz ugyanazon 
felek közötti bérbeadása egymást követő szerződések tárgyát 
képezi, akkor a közlekedési eszköz folyamatos birtoklása vagy 
használata időtartamának megállapításához az összes szerződés 
szerinti időtartamot kell figyelembe venni. 

Az első albekezdés alkalmazásában egy adott szerződés és 
annak meghosszabbításai egymást követő szerződéseknek minő
sülnek. 

A hosszú távúnak minősülő bérbeadási szerződést megelőző, 
rövid távú szerződés, illetve szerződések időtartama azonban 
nem kérdőjelezhető meg, feltéve, hogy nem követtek el joggal 
való visszaélést.
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(3) Feltéve, hogy nem követtek el joggal való visszaélést, az 
ugyanazon felek közötti egymást követő, azonban eltérő közle
kedési eszközre vonatkozó bérbeadási szerződések nem tekint
hetők a (2) bekezdés szerinti egymást követő szerződéseknek. 

40. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 56. cikke (1) bekezdésében említettek 
szerint a hely, ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a megren
delő rendelkezésére bocsátják, az a hely, ahol a megrendelő vagy 
a nevében eljáró harmadik személy azt ténylegesen birtokba 
veszi. 

1 1 . A l s z a k a s z 

K ö z ö s s é g e n k í v ü l i n e m a d ó a l a n y o k r é s z é r e 
n y ú j t o t t s z o l g á l t a t á s o k 

41. cikk 

A szövegfordítási szolgáltatásoknak a Közösségen kívül letelepe
dett nem adóalany részére történő nyújtása a 2006/112/EK 
irányelv 59. cikke első bekezdése c) pontja hatálya alá tartozik. 

VI. FEJEZET 

ADÓALAP 

(A 2006/112/EK IRÁNYELV VII. CÍME) 

42. cikk 

Amennyiben a termékértékesítő vagy a szolgáltatásnyújtó a 
hitelkártyával vagy betéti kártyával történő fizetés elfogadásának 
feltételeként megköveteli, hogy az ügyfél adott összeget fizessen 
neki vagy egy másik vállalkozásnak, és az érintett ügyfél által 
fizetendő teljes ár a fizetési módtól függetlenül változatlan 
marad, akkor a 2006/112/EK irányelv 73–80. cikkének megfe
lelően az ügyfél által fizetett összeg beleszámít a termékértéke
sítés vagy szolgáltatásnyújtás adóalapjába. 

VII. FEJEZET 

ADÓMÉRTÉK 

43. cikk 

A 2006/112/EK irányelv III. mellékletének 12. pontjában emlí
tett „üdülőhelyi szállásbiztosítás” magában foglalja a kempin
gekben felállított és szállás céljára szolgáló sátrak, lakókocsik 
vagy mobil házak bérbeadását. 

VIII. FEJEZET 

ADÓMENTESSÉG 

1. SZAKASZ 

Egyes közhasznú tevékenységek adómentessége 

(A 2006/112/EK irányelv 132., 133. és 134. cikke) 

44. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 132. cikke (1) bekezdése i) pontjának 
feltételei szerint nyújtott szakképzési és szakmai átképzési szol
gáltatások magukban foglalják a közvetlenül egy ágazathoz vagy 
szakmához kapcsolódó oktatást is, valamint a szakmai célú 
ismeretek megszerzését vagy felfrissítését szolgáló oktatást. A 

szakképzés vagy szakmai átképzés időtartama e tekintetben 
nem befolyásoló tényező. 

2. SZAKASZ 

Egyéb tevékenységekre nyújtott adómentesség 

(A 2006/112/EK irányelv 135., 136. és 137. cikke) 

45. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 135. cikke (1) bekezdésének e) pont
jában meghatározott adómentesség a „színplatinára” (platinum 
nobles) nem alkalmazandó. 

3. SZAKASZ 

Adómentességek import esetén 

(A 2006/112/EK irányelv 143., 144. és 145. cikke) 

46. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 144. cikkében említett adómentesség 
alkalmazandó olyan fuvarozási szolgáltatásokra, amelyek ingó
ságoknak a lakóhely megváltoztatásából fakadó importjához 
kapcsolódnak. 

4. SZAKASZ 

Adómentességek export esetén 

(A 2006/112/EK irányelv 146. és 147. cikke) 

47. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 146. cikke (1) bekezdésének b) pont
jában meghatározott, magáncélra szolgáló közlekedési eszközök 
magukban foglalják a nem természetes személyek, például az 
említett irányelv 13. cikke értelmében vett közjogi szervezetek, 
illetve az egyesületek által nem gazdasági tevékenység céljából 
használt közlekedési eszközöket. 

48. cikk 

Annak meghatározása érdekében, hogy – az utasok személyi 
poggyászában szállított termékek értékesítésére alkalmazható 
adómentesség feltételeként – a valamely tagállam által a 
2006/112/EK irányelv 147. cikke (1) bekezdése első albekezdé
sének c) pontjával összhangban megállapított értékhatárt 
túllépték-e, a szükséges számítást a számlaérték alapján kell 
elvégezni. Több termék összevont értékét csak akkor lehet alkal
mazni, ha valamennyi termék az azokat értékesítő azonos adóa
lany által azonos vevő részére kiállított, azonos számlán 
szerepel. 

5. SZAKASZ 

Egyes, exportnak minősülő ügyletekre vonatkozó 
adómentesség 

(A 2006/112/EK irányelv 151. és 152. cikke) 

49. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 151. cikkében előírt adómentesség 
alkalmazandó az elektronikus szolgáltatásokra is, ha ezeket 
olyan adóalany nyújtja, akire az említett irányelv 
357–369. cikke szerinti, az elektronikus úton nyújtott szolgál
tatásokra vonatkozó különös szabályozás alkalmazandó.
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50. cikk 

(1) Ahhoz, hogy egy, az európai kutatási infrastruktúráért 
felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló, 
2009. június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendeletben ( 1 ) említett, 
az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumként 
(ERIC) létrehozandó szerv a 2006/112/EK irányelv 143. cikke 
(1) bekezdésének g) pontja és 151. cikke (1) bekezdése első 
albekezdésének b) pontja alkalmazásában nemzetközi szervként 
legyen elismerhető, a létrehozáskor az alábbi követelmények 
mindegyikének teljesülnie kell: 

a) külön jogi személyiséggel és teljes körű jogképességgel 
rendelkezik; 

b) az uniós jog alapján hozták létre és annak hatálya alá 
tartozik; 

c) tagjai közt vannak tagállamok, és adott esetben harmadik 
országok és kormányközi szervezetek, de nincsenek magán
jogi szervezetek; 

d) közösen követendő, alapvetően nem gazdasági jellegű, 
meghatározott és jogszerű célokkal rendelkezik. 

(2) A 2006/112/EK irányelv 143. cikke (1) bekezdésének g) 
pontjában és 151. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) 
pontjában foglalt adómentesség alkalmazandó az (1) bekez
désben említett ERIC-re, ha a fogadó tagállam nemzetközi szer
vezetként ismeri el. 

Az ilyen adómentesség korlátait és feltételeit az ERIC tagjai 
között létrejött megállapodásban kell rögzíteni a 723/2009/EK 
rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban. 
Amennyiben a termékeket nem adják fel és nem fuvarozzák 
el abból a tagállamból, amelyben a termékértékesítésre sor kerül, 
valamint szolgáltatások esetében az adómentesség a 
2006/112/EK irányelv 151. cikkének (2) bekezdésével össz
hangban héa-visszatérítés útján is biztosítható. 

51. cikk 

(1) Amennyiben a termék vevője vagy a szolgáltatás igény
bevevője a Közösségben, de nem abban a tagállamban telepedett 
le, ahol a teljesítés történik, az e rendelet II. mellékletében 
meghatározott héa- és/vagy jövedékiadó-mentességi igazolás 
szolgál annak megerősítésére – amennyiben az a szóban forgó 
igazolás mellékletében szereplő magyarázó megjegyzéseknek 
megfelel –, hogy az ügylet a 2006/112/EK irányelv 151. cikke 
szerinti adómentességben részesül. 

Az említett igazolás használatakor az a tagállam, ahol a termék 
vevője vagy a szolgáltatás igénybevevője letelepedett, dönthet 
arról, hogy közös héa- és jövedékiadó-mentességi igazolást, 
vagy két külön igazolást használ-e. 

(2) Az (1) bekezdésben említett igazolást a fogadó tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága bélyegzi le. Mindazonáltal, ha a 
termékeket vagy szolgáltatásokat hivatalos célra szánják, a tagál
lamok az általuk meghatározandó feltételek mellett felmenthetik 
a vevőt, illetve igénybevevőt azon követelmény alól, hogy az 
igazolást lebélyegeztessék. E felmentés visszaélés esetén vissza
vonható. 

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az igazolás lebélyegzé
séért felelős szervek meghatározására kijelölt kapcsolattartóról, 
és arról, hogy milyen mértékben tekintenek el az igazolás lebé
lyegzésének követelményétől. A Bizottság tájékoztatja a többi 
tagállamot a tagállamoktól kapott adatokról. 

(3) Amennyiben közvetlen adómentességet alkalmaznak 
abban a tagállamban, ahol az ügyletet teljesítették, a termék
értékesítő vagy szolgáltatásnyújtó az e cikk (1) bekezdésében 
említett igazolást a termék vevőjétől vagy szolgáltatás igénybe
vevőjétől kapja meg és azt nyilvántartásában megőrzi. Ha az 
adómentességet a 2006/112/EK irányelv 151. cikke (2) bekez
désének megfelelően héa-visszatérítés útján biztosítják, az igazo
lást az érintett tagállamhoz benyújtott visszatérítési kérelemhez 
kell csatolni. 

IX. FEJEZET 

ADÓLEVONÁS 

(A 2006/112/EK IRÁNYELV X. CÍME) 

52. cikk 

Amennyiben az import szerinti tagállam a vámalakiságok elvég
zését elektronikus úton lehetővé tevő rendszert vezetett be, a 
2006/112/EK irányelv 178. cikkének e) pontja szerinti „import- 
okmány” kifejezés vonatkozik az ilyen dokumentumok elektro
nikus változataira is, amennyiben azok lehetővé teszik az adóle
vonási jog gyakorlásának ellenőrzését. 

X. FEJEZET 

AZ ADÓALANYOK ÉS EGYES NEM ADÓALANYOK 
KÖTELEZETTSÉGEI 

(A 2006/112/EK IRÁNYELV XI. CÍME) 

1. SZAKASZ 

Héa fizetésére kötelezett személyek 

(A 2006/112/EK irányelv 192a –205. cikke) 

53. cikk 

(1) A 2006/112/EK irányelv 192a. cikkének alkalmazásában 
kizárólag az adóalany olyan állandó telephelyét kell figyelembe 
venni, amely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően 
állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik azon 
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez, 
amelyben részt vesz. 

(2) Amennyiben az adóalany a héa megfizetésének helye 
szerinti tagállam területén állandó telephellyel rendelkezik, úgy 
kell tekinteni, hogy e telephely a 2006/112/EK irányelv 192a. 
cikkének b) pontja értelmében nem vesz részt a termékértéke
sítésben vagy szolgáltatásnyújtásban, kivéve, ha az adóalany 
ezen állandó telephelyének tárgyi és személyi erőforrásait az
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említett tagállamon belüli, adóztatandó termékértékesítés vagy 
szolgáltatásnyújtás teljesítésével szükségszerűen együtt járó 
feladatokhoz használja fel, a teljesítés előtt vagy az alatt. 

Amennyiben az állandó telephely erőforrásait kizárólag admi
nisztratív támogatási feladatokhoz – például könyveléshez, 
számlázáshoz és követelések behajtásához –használják fel, 
akkor ezek nem tekinthetők termékértékesítés vagy szolgáltatás
nyújtás teljesítéséhez felhasznált erőforrásoknak. 

Mindazonáltal, ha a számlán az állandó telephely szerinti 
tagállam által megállapított héa-azonosító számot tüntetik fel, 
akkor ezt az állandó telephelyet úgy kell tekinteni, mint amely 
részt vett az említett tagállamban teljesített termékértékesítésben 
vagy szolgáltatásnyújtásban, kivéve, ha az ellenkezőjét bizo
nyítják. 

54. cikk 

Amennyiben az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye 
a héa megfizetésének helye szerinti tagállam területén van, a 
2006/112/EK irányelv 192a. cikke nem alkalmazandó, függet
lenül attól, hogy az említett székhely részt vesz-e az adóalany 
által az említett tagállamon belül teljesített termékértékesítésben 
vagy szolgáltatásnyújtásban. 

2. SZAKASZ 

Vegyes rendelkezések 

(A 2006/112/EK irányelv 272. és 273. cikke) 

55. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 262. cikkében említett ügyletek tekin
tetében azok az adóalanyok, akik (amelyek) részére az említett 
irányelv 214. cikkének megfelelően egyedi héa-azonosító 
számot kell megállapítani, valamint a héa-azonosító számmal 
rendelkező nem adóalany jogi személyek, ha adóalanyként 
járnak el, kötelesek közölni a héa-azonosító számukat – amint 
az a rendelkezésükre áll – a részükre terméket értékesítővel vagy 
a szolgáltatásnyújtóval. 

A 2006/112/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
említett azon adóalanyok, akik (amelyek) Közösségen belüli 
termékbeszerzése e rendelet 4. cikkének első bekezdésével össz
hangban nem tartozik a héa hatálya alá, nem kötelesek közölni 
az egyedi héa-azonosító számukat a részükre terméket értékesí
tővel, ha az említett irányelv 214. cikke (1) bekezdésének d) 
vagy e) pontja alapján állapítják meg a részükre a héa-azonosító 
számot. 

XI. FEJEZET 

KÜLÖNÖS SZABÁLYOZÁS 

1. SZAKASZ 

A befektetési aranyra vonatkozó különös szabályozás 

(A 2006/112/EK irányelv 344–356. cikke) 

56. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 344. cikke (1) bekezdésének l. pont
jában szereplő, a „nemesfémpiacok által elfogadott súlyok”-ra 
történő hivatkozás magában foglalja legalább az e rendelet III. 
mellékletében feltüntetett mértékegységeket és kereskedési 
súlyokat. 

57. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 345. cikkében említett aranyérme- 
felsorolás meghatározása céljából az említett irányelv 
344. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában található, az „árra” 
és „szabadpiaci értékre” történő hivatkozás a minden év április 
1-jén érvényes árat és szabadpiaci értéket jelenti. Ha április 1-je 
olyan napra esik, amikor nem állapítanak meg ilyen értékeket, 
akkor a következő olyan napon érvényes értékeket kell alkal
mazni, amikor ilyen értékek megállapítására sor kerül. 

2. SZAKASZ 

Nem adóalanyok számára elektronikus szolgáltatásokat 
nyújtó, nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös 

szabályozás 

(A 2006/112/EK irányelv 357–369. cikke) 

58. cikk 

Amennyiben egy naptári negyedév során a 2006/112/EK 
irányelv 357–369. cikkében meghatározott elektronikus úton 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozást alkal
mazó, nem letelepedett adóalany az említett irányelv 
363. cikkében meghatározott kizáró kritériumok közül legalább 
egyet teljesít, az adóazonosítót megállapító tagállam kizárja az 
érintett nem letelepedett adóalanyt a különös szabályozásból. 
Ebben az esetben a nem letelepedett adóalanyt a negyedév 
során utólag bármikor ki lehet zárni a különös szabályozásból. 

A kizárást megelőzően, de a kizárás naptári negyedévében elekt
ronikus úton nyújtott szolgáltatások tekintetében a nem letele
pedett adóalany köteles a 2006/112/EK irányelv 364. cikkének 
megfelelően a teljes negyedévre vonatkozó héa-bevallást benyúj
tani. A bevallási kötelezettség nem befolyásolja azt az esetleges 
kötelezettséget, hogy az adóalany valamely tagállamban az álta
lános rendelkezésekben előírtak szerint héa-azonosító számot 
kapjon. 

59. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 364. cikke értelmében minden beval
lási időszak (naptári negyedév) önálló bevallási időszak. 

60. cikk 

A héa-bevallásnak a 2006/112/EK irányelv 364. cikkében 
előírtak szerinti benyújtását követően az abban szereplő adatok 
utólagos módosítására kizárólag ennek a bevallásnak a módosí
tásával kerülhet sor, és nem egy későbbi bevallásban történő 
módosítással. 

61. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 357–369. cikke szerinti elektronikus 
úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozás 
alapján benyújtott héa-bevallásban szereplő összeg nem kerekít
hető sem lefelé sem felfelé a legközelebbi pénzegységre. A héa 
pontos összegét kell bevallani és befizetni.
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62. cikk 

Ha az azonosítót megállapító tagállam a 2006/112/EK irányelv 
364. cikke értelmében elektronikus úton nyújtott szolgáltatá
sokra vonatkozóan benyújtott héa-bevallás alapján fizetendő 
összegnél magasabb összeget szedett be, a többletet közvetlenül 
az érintett adóalanynak téríti vissza. 

Ha az azonosítót megállapító tagállam egy később hibásnak 
bizonyuló héa-bevallásnak megfelelő összeget szedett be, és az 
érintett tagállam az összeget már szétosztotta a fogyasztás 
szerinti tagállamok között, akkor ezek a tagállamok a beszedett 
többletet közvetlenül a nem letelepedett adóalanynak térítik 
vissza, és a kiigazításról értesítik az azonosítót megállapító 
tagállamot. 

63. cikk 

A 2006/112/EK irányelv 367. cikke szerint befizetett héa össze
gének az említett irányelv 364. cikke alapján benyújtott héa- 
bevalláshoz kell kapcsolódnia. A befizetett összeget kizárólag 
erre a bevallásra hivatkozva lehet később módosítani, és azt 
nem lehet egy másik bevallásba átvinni, vagy egy későbbi beval
lásban módosítani. 

XII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

64. cikk 

Az 1777/2005/EK rendelet hatályát veszti. 

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a 
rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a IV. mellék
letben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően. 

65. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet 2011. július 1-jétől kell alkalmazni. 

Azonban: 

— a 3. cikk a) pontját, a 11. cikk (2) bekezdésének b) pontját, a 
23. cikk (1) bekezdését és a 24. cikk (1) bekezdését 2013. 
január 1-jétől kell alkalmazni, 

— a 3. cikk b) pontját 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, 

— a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontját 2014. december 31- 
ig kell alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2011. március 15-én. 

a Tanács részéről 
az elnök 

MATOLCSY Gy.
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I. MELLÉKLET 

E rendelet 7. cikke 

1. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 1. pontja: 

a) webhely és weboldaltárhely szolgáltatása; 

b) programok automatizált, online és távolsági karbantartása; 

c) távoli rendszerek üzemeltetése; 

d) online adattárolás, amely lehetővé teszi meghatározott adatok elektronikus úton történő tárolását és lehívását; 

e) igény szerinti lemezterület online szolgáltatása. 

2. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 2. pontja: 

a) online használt és letöltött szoftver (nevezetesen beszerzési/számviteli programok és vírusmentesítő szoftverek), 
valamint ezek frissítései; 

b) hirdetés megjelenítését gátló szoftver (Bannerblocker); 

c) meghajtók letöltése, így a számítógépet a perifériákkal, például nyomtatóval összekötő szoftver; 

d) szűrők online automatizált telepítése a webhelyeken; 

e) tűzfalak online automatizált telepítése. 

3. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 3. pontja: 

a) asztaltémák elérhetősége, illetve letöltése; 

b) fényképek, rajzolt képek vagy képernyőkímélők elérhetősége, illetve letöltése; 

c) könyvek digitalizált tartalma és más elektronikus kiadványok; 

d) előfizetés online újságokra és folyóiratokra; 

e) webnaplók, valamint weboldalak látogatására vonatkozó statisztika; 

f) online hírek, online közlekedési információk és időjárás-jelentés; 

g) online információk, amelyeket egy szoftver automatikusan alakít ki az ügyfél által bevitt konkrét, például jogi és 
pénzügyi adatokból (ideértve a folyamatosan frissített részvénypiaci adatokat); 

h) hirdetési terület biztosítása, beleértve a transzparensreklámokat egy webhelyen vagy weboldalon; 

i) keresőprogramok és internetcímtárak használata. 

4. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 4. pontja: 

a) zene elérése, illetve letöltése számítógépre és mobiltelefonra; 

b) csengőhangok, részletek, csengetési minták vagy más hangok elérése, illetve letöltése; 

c) filmek elérése, illetve letöltése; 

d) játékok letöltése számítógépre, illetve mobiltelefonra; 

e) automatizált online játékok elérése, amelyek internetet vagy más hasonló elektronikus hálózatot igényelnek, és 
amelynek során a különböző játékosok földrajzilag távol vannak egymástól.
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5. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 5. pontja: 

a) automatizált távoktatás, amely internetet vagy más hasonló elektronikus hálózatot, igényel, minimális – vagy 
semmilyen – emberi közreműködéssel, beleértve a virtuális osztálytermeket, kivéve amikor az internetet vagy 
hasonló elektronikus hálózatot a tanár és a tanuló közti egyszerű kommunikációs eszközként használják; 

b) munkafüzetek, amelyeket a tanulók online töltenek ki, és amelyek osztályozása automatikusan, emberi közremű
ködés nélkül történik.
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II. MELLÉKLET 

E rendelet 51. cikke
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Magyarázó megjegyzések 

1. Az értékesítő és/vagy az adóraktár engedélyese számára ezen igazolás tanúsítványként szolgál a 2006/112/EK irányelv 
151. cikkében és a 2008/118/EK irányelv 13. cikkében említett jogosult személynek/szervezetnek értékesített termékek 
és nyújtott szolgáltatások, illetve áruszállítmányok adómentességének igazolására. Következésképpen minden értéke
sítő/engedélyes számára egy ilyen igazolást kell kiállítani. Az értékesítő/engedélyes ezt az igazolást köteles megőrizni a 
nyilvántartásában a saját tagállamában alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. 

2. a) Az alkalmazandó okirat általános jellemzőit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (HL C 164., 1989.7.1., 3. o.) 
határozták meg. 

Minden példány papírjának színe fehér és 210 mm x 297 mm méretű, hosszát illetően –5 mm-től + 8 mm-ig 
terjedő eltérés megengedett. 

A jövedéki adó alóli mentességhez az adómentességi igazolás két példányban készül: 

— egy példányt megtart a feladó, 

— egy példányt a jövedéki adó hatálya alá tartozó termékek fuvarozásának kísérőokmányhoz kell mellékelni. 

b) Az 5.B. rovatban levő minden felhasználatlan helyet oly módon kell keresztben áthúzni, hogy oda semmi mást ne 
lehessen beírni. 

c) Az igazolást olvashatóan kell kitölteni, és oly módon, hogy a beírtak ne legyenek kitörölhetők. Sem törlés, sem 
átírás nem megengedett. Az okiratot olyan nyelven kell kitölteni, amelyet a fogadó tagállam elismer. 

d) Ha a termékek és/vagy szolgáltatások meghatározása (az igazolás 5.B. rovata) olyan megrendelő formanyomtat
ványra hivatkozik, amelyet más nyelven töltöttek ki, mint amelyet a fogadó tagállam elismer, a jogosult 
személynek/szervezetnek fordítást kell hozzá mellékelnie. 

e) Másfelől, ha az igazolás más nyelven van kitöltve, mint amelyet az értékesítő/engedélyes tagállama elismer, az 5.B. 
rovatban szereplő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatok fordítását kell a jogosult személynek/szerve
zetnek mellékelnie. 

f) Az elismert nyelv az adott tagállamban hivatalosan használt egyik nyelvet, illetve az Unió minden olyan hivatalos 
nyelvét jelenti, amelyről az adott tagállam kijelentette, hogy e célra használható. 

3. A jogosult személy/szervezet az igazolás 3. rovatában szereplő nyilatkozatában adja meg az adómentesség iránti 
kérelem elbírálásához a fogadó tagállamban szükséges adatokat. 

4. Az igazolás 4. rovatában tett nyilatkozatával a jogosult személy/szervezet megerősíti az okmány 1. és 3. a) rovatában 
megadott részleteket, és tanúsítja, hogy a jogosult természetes személy a tisztviselője. 

5. a) A megrendelési formanyomtatványra való hivatkozásnak (az igazolás 5.B. rovata) legalább a megrendelés keltét és 
számát tartalmaznia kell. A megrendelő formanyomtatványnak tartalmaznia kell azon adatokat, amelyek az igazolás 
5. rovatában szerepelnek. Ha az igazolást a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának le kell bélyegeznie, 
akkor a megrendelőlapot szintén le kell bélyegezni. 

b) A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló, 2004. november 16-i 2073/2004/EK tanácsi 
rendelet 22. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott jövedékiadó-szám megjelölése nem kötelező; a héa- 
azonosító számot vagy az adó-nyilvántartási számot fel kell tüntetni. 

c) A pénznemet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által megállapított ISO 4217 jelű szabványnak ( 1 ) 
megfelelő háromjegyű kóddal kell megadni. 

6. A jogosult személy/szervezet által tett fenti nyilatkozatot a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága hitelesíti a 
6. rovatban történő lebélyegzéssel. E hatóság az engedélyezést függővé teheti saját tagállama más hatóságának e- 
gyetértésétől. Az illetékes adóhatóság feladata az ilyen egyetértés beszerzése. 

7. Az eljárás egyszerűsítése érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság eltekinthet a jogosult szervezet azon kötelezett
ségétől, hogy bélyegzést kérelmezzen a hivatalos célú felhasználással kapcsolatos adómentességre. A jogosult szerve
zetnek e felmentést az igazolás 7. rovatában kell megemlítenie.
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( 1 ) A pénznem megjelölésére jelenleg használatos kódok: EUR (euro), BGN (bolgár leva), CZK (cseh korona), DKK (dán korona), GBP (angol 
font sterling), HUF (forint), LTL (litván litas), PLN (lengyel zloty), RON (román lej), SEK (svéd korona), USD (USA-dollár).



III. MELLÉKLET 

E rendelet 56. cikke 

Mértékegység Kereskedési súlyok 

Kg 12,5/1 

Gramm 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 

uncia (1 uncia = 31,1035 g) 100/10/5/1/ 1 / 2 / 1 / 4 

Tael (1 tael = 1,193 uncia) ( 1 ) 10/5/1 

Tola (10 tola = 3,75 uncia) ( 2 ) 10 

( 1 ) Tael = hagyományos kínai súlymérték. A hongkongi taelrúd nominális finomsága 990, de Tajvanon az 5 és 10 taeles rúd 999,9 
finomságú lehet. 

( 2 ) Tola = hagyományos indiai súlymérték az arany mérésére. A legismertebb rúdmérték a 10 tola, 999 finomsággal.
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IV. MELLÉKLET 

Megfelelési táblázat 

1777/2005/EK rendelet E rendelet 

I. fejezet I. fejezet 

1. cikk 1. cikk 

II. fejezet III. fejezet és IV. fejezet 

II. fejezet, 1. szakasz III. fejezet 

2. cikk 5. cikk 

II. fejezet, 2. szakasz IV. fejezet 

3. cikk (1) bekezdés 9. cikk 

3. cikk (2) bekezdés 8. cikk 

III. fejezet V. fejezet 

III. fejezet, 1. szakasz V. fejezet, 4. szakasz 

4. cikk 28. cikk 

III. fejezet, 2. szakasz V. fejezet, 4. szakasz 

5. cikk 34. cikk 

6. cikk 29. és 41. cikk 

7. cikk 26. cikk 

8. cikk 27. cikk 

9. cikk 30. cikk 

10. cikk 38. cikk (2) bekezdés b)–c) pont 

11. cikk (1)–(2) bekezdés 7. cikk (1)–(2) bekezdés 

12. cikk 7. cikk (3) bekezdés 

IV. fejezet VI. fejezet 

13. cikk 42. cikk 

V. fejezet VIII. fejezet 

V. fejezet, 1. szakasz VIII. fejezet 1. szakasz 

14. cikk 44. cikk 

15. cikk 45. cikk 

V. fejezet, 2. szakasz VIII. fejezet, 4. szakasz 

16. cikk 47. cikk
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1777/2005/EK rendelet E rendelet 

17. cikk 48. cikk 

VI. fejezet IX. fejezet 

18. cikk 52. cikk 

VII. fejezet XI. fejezet 

19. cikk, (1) bekezdés 56. cikk 

19. cikk, (2) bekezdés 57. cikk 

20. cikk, (1) bekezdés 58. cikk 

20. cikk, (2) bekezdés 62. cikk 

20. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés 59. cikk 

20. cikk (3) bekezdés, második albekezdés 60. cikk 

20. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés 63. cikk 

20. cikk, (4) bekezdés 61. cikk 

VIII. fejezet V. fejezet, 3. szakasz 

21. cikk 16. cikk 

22. cikk 14. cikk 

IX. fejezet XII. fejezet 

23. cikk 65. cikk 

I. melléklet I. melléklet 

II. melléklet III. melléklet
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