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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Neder-
landen – 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.)
28c. cikke A. része a) pontjának értelmezése, együttesen a
92/12/EK irányelvvel módosított (HL L 76., 1992.3.23., 1. o.;
magyar nyelvű különkiadás: 9. fejezet, 1. kötet, 179. o.), a tagál-
lamok illetékes hatóságainak kölcsönös segítségnyújtásáról a
közvetlen adóztatás területén szóló, 1977. december 19-i
77/799/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 336., 1977.12.27., 15. o.;
magyar nyelvű különkiadás: 9. fejezet, 1. kötet, 63. o.) és a
közvetett adózás (hozzáadottérték-adó) területén történő közi-
gazgatási együttműködésről szóló, 1992. január 27-i
218/92/EGK tanácsi rendelettel (HL L 24., 1992.2.1., 1. o.) –

Termékértékesítés és szállítás egy másik tagállamba a termékeket
beszerző személy számára – Érdemi információk közlésének
hiánya az érkezési tagállam illetékes hatósága részéről – Az
indulási hely szerinti tagállam hatóságai azon kötelezettségének
fennállása vagy hiánya, hogy az érkezési tagállam illetékes ható-
ságait információ átadásra kérjék és azt adott esetben figyelembe
vegyék.

Rendelkező rész

Az 1995. április 10-i 95/7/EK irányelvvel módosított a tagállamok
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló,
1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 28c. cikke
A. része a) pontjának első bekezdését az 1992. február 25-i
92/12/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok illetékes
hatóságainak a közvetlen adóztatás területén történő kölcsönös segít-
ségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK tanácsi
irányelvvel és a közvetett adózás (hozzáadottérték-adó) területén történő
közigazgatási együttműködésről szóló, 1992. január 27-i
218/92/EGK tanácsi rendelettel összefüggésben akként kell értelmezni,
hogy a termékfeladás vagy -szállítás indulási helye szerinti tagállam
adóhatóságai a Közösségen belüli termékértékesítés esetében nem
kötelesek információt kérni az értékesítő által megadott rendeltetési hely
szerinti tagállam hatóságaitól.
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A Bíróság (hatodik tanács) 2007. október 4-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság
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(Tagállami kötelezettségszegés – Alkoholtartalmú italok kiske-
reskedelmére vonatkozó állami monopólium – A magánszemé-
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Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 28. és 30. cikk megsér-
tése – Az alkoholtartalmú italok kiskereskedelmének állami
monopóliumára vonatkozó nemzeti szabályozás, amely magán-
személyek számára megtiltja az ilyen italok közvetlen behoza-
talát

Rendelkező rész

1) Az alkoholtartalmú italoknak a magánszemélyek által kiválasztott
független kereskedelmi közvetítők vagy kereskedelmi szállítmányozók
közvetítésével történő behozatalának megtiltásával a Svéd Királyság
megszegte az EK 28. cikk értelmében rá háruló kötelezettséget
anélkül, hogy e tilalmat az EK 30. cikk alapján igazoltnak lehetne
tekinteni.

2) A Bíróság a Svéd Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 171., 2005.7.9.
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