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A Bíróság (harmadik tanács) 2007. szeptember 27-i ítélete
(a High Court of Justice [England & Wales], a Queen's
Bench Division [Administrative Court] [Egyesült Királyság]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Teleos plc, Unique
Distribution Ltd, Synectiv Ltd, New Communications Ltd,
Quest Trading Company Ltd, Phones International Ltd,
AGM Associates Ltd, DVD Components Ltd, Fonecomp
Ltd, Bulk GSM Ltd, Libratech Ltd, Rapid Marketing Services
Ltd, Earthshine Ltd, Stardex (UK) Ltd kontra Commissio-

ners of Customs & Excise

(C-409/04. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv – A 28a. cikk (3) bekezdésének első
albekezdése és a 28c. cikk A. része a) pontjának első bekezdése
– Közösségen belüli beszerzés – Közösségen belüli termékérté-
kesítés – Adómentesség – Valamely másik tagállamba feladott
vagy szállított termékek – Bizonyítékok – Nemzeti intézke-

dések az adókijátszás elleni küzdelem jegyében)

(2007/C 297/02)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divi-
sion (Administrative Court)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Teleos plc, Unique Distribution Ltd, Synectiv Ltd, New
Communications Ltd, Quest Trading Company Ltd, Phones
International Ltd, AGM Associates Ltd, DVD Components Ltd,
Fonecomp Ltd, Bulk GSM Ltd, Libratech Ltd, Rapid Marketing
Services Ltd, Earthshine Ltd, Stardex (UK) Ltd

Alperes: Commissioners of Customs & Excise

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Justice
(England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative

Court) – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabá-
lyainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1977.6.13.,
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)
28a. cikk (3) bekezdésének és 28c. cikk A. része a) pontjának
értelmezése – A termék eladója és vevője között létrejött szer-
ződés, amely alapján a teljesítés helye szerinti tagállam területén
található raktárból a vevő köteles biztosítani a termék elszállí-
tását egy másik tagállamba.

Rendelkező rész

1) A 2000. október 17-i 2000/65/EK tanácsi irányelvvel módosí-
tott, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak össze-
hangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv 28a. cikke (3) bekezdésének első albekez-
dését és 28c. cikke A. része a) pontjának első bekezdését – e két
rendelkezésben foglalt „feladott” kifejezés tekintetében – akként kell
értelmezni, hogy kizárólag akkor történik Közösségen belüli termék-
beszerzés és vonatkozik adómentesség a Közösségen belüli termékér-
tékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési
jog átszáll a vevőre, és az értékesítő igazolja, hogy e terméket
feladták vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e
feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés
helye szerinti tagállam területét.

2) A 2000/65 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv
28c. cikk A. része a) pontjának első bekezdését akként kell értel-
mezni, hogy azzal ellentétes, ha a termékértékesítés helye szerinti
tagállam illetékes hatóságai előírják a jóhiszeműen eljáró és a
Közösségen belüli termékértékesítést illetően az adómentességhez
való jogát valószínűsítő bizonylatokat benyújtó értékesítő részére,
hogy utólag hozzáadottérték-adót fizessen e termékek után, ameny-
nyiben e bizonylatok hamisnak bizonyulnak, de az értékesítő adóki-
játszásban való részvételét nem állapították meg, és amennyiben ez
utóbbi minden lehetséges ésszerű intézkedést meghozott annak érde-
kében, hogy az általa lebonyolított Közösségen belüli termékértéke-
sítés ne vezessen adókijátszáshoz.
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3) Az a tény, hogy vevő az olyan Közösségen belüli beszerzés vonatko-
zásában, mint amilyen az alapügyben is felmerült, adóbevallást
nyújtott be a rendeltetési hely szerinti tagállam adóhatóságaihoz,
további bizonyíték lehet arra, hogy a termékek ténylegesen
elhagyták a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét, de
nem döntő bizonyíték a Közösségen belüli termékértékesítés hozzáa-
dottértékadó-mentessége szempontjából.

(1) HL C 300., 2004.12.4.

A Bíróság (harmadik tanács) 2007. szeptember 27-i ítélete
(a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Albert Collée, a Collée KG egyetemes
jogutódjaként eljárva kontra Finanzamt Limburg an der

Lahn

(C-146/05. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv – A 28c. cikk A. része a) pontjának
első bekezdése – Közösségen belüli szállítás – Adómentesség
megtagadása – A szállításra vonatkozó igazolás késedelmes

benyújtása)

(2007/C 297/03)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Albert Collée, a Collée KG egyetemes jogutódjaként
eljárva

Alperes: Finanzamt Limburg an der Lahn

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesfinanzhof – A
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan-
golásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.) módosított 28. cikke
A. része a) pontjának értelmezése – Közösségen belüli termékér-
tékesítés forgalmi adó alóli mentesítésének megtagadása – Az

ügylet közösségen belüli jellegét igazoló számla elkésett bemuta-
tása

Rendelkező rész

Az 1991. december 16-i 91/680/EGK tanácsi irányelvvel módosított,
a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról – közös hozzáadottértékadó rendszer: egységes adóalap megállapí-
tásról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv
28c. cikk A. része a) pontja első bekezdését akként kell értelmezni,
hogy ellentétes azzal, ha az adóhatóság kizárólag azzal az indokkal
tagadja meg a ténylegesen megtörtént Közösségen belüli olyan termék-
értékesítés HÉA alóli mentesítését, hogy nem időben nyújtották be ezen
értékesítés bizonyítékát.

Az ilyen értékesítéssel összefüggő hozzáadottérték-adó alóli mentességre
való jogosultság vizsgálatakor a kérdést előterjesztő bíróságnak csak
akkor kell figyelembe vennie, hogy az adóalany eredetileg szándékosan
eltitkolta, hogy Közösségen belüli termékértékesítés történt, ha adóbe-
vétel-kiesés veszélye áll fenn, és ezt az adóalany nem hárította el teljes
mértékben.

(1) HL C 143., 2005.6.11.

A Bíróság (harmadik tanács) 2007. szeptember 27-i ítélete
(a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Twoh International BV kontra

Staatssecretaris van Financiën

(C-184/05. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA irányelv – A 28c. cikk A. része a) pontjának
első bekezdése – Közösségen belüli termékértékesítés –

Adómentesség – Az adóhatóság bizonyítékszerzési kötelezett-
ségének hiánya – 77/799/EGK irányelv – A tagállamok ille-
tékes hatóságainak a közvetlen és a közvetett adóztatás terü-
letén történő kölcsönös segítségnyújtása – 218/92/EGK rende-
let – Közigazgatási együttműködés a közvetett adóztatás

területén)

(2007/C 297/04)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden
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