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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgerichtshof 
— Az EK 87. cikknek és a tagállamok forgalmi adóra vonat
kozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadott
értékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 
1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 
145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 9. fejezet, 1. kötet, 23. 
o.) 17. cikke (6) bekezdésének értelmezése — A főként lakás
célú magánszükséglet céljára, ezt meghaladó részében pedig 
adóköteles bérlet céljára szolgáló épület építése után előzetesen 
felszámított hozzáadottérték-adó összegének levonása — Olyan 
nemzeti szabályozás, amely a magánhasználatot adómentes 
szolgáltatásként kezeli és amelynek az irányelv hatálybalépés
ekor alkalmazandó szövege kizárja az előzetesen felszámított 
adó levonásának jogát az adóalany magánszükségleteit szolgáló 
épületrészek vonatkozásában — A 77/388/EGK irányelv, és 
különösen 17. cikkének érvényessége, amennyiben lakóingatlan 
megszerzésekor más adóalanyokkal szemben, valamint más 
tagállamok állampolgáraival szemben adóelőnyt keletkeztet 
azon adóalanyok javára, akik az ingatlant, akár csak csekély 
mértékben is, szakmai céljára használják 

Rendelkező rész 

1) 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 17. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 6. cikke 
(2) bekezdésének a) pontja nem sérti az egyenlő bánásmód közös

ségi jogi alapelvét, amennyiben e rendelkezések alapján a vegyes 
használatú ingatlan építési költségei után előzetesen felszámított 
hozzáadottérték-adó teljes és azonnali levonásának mechanizmusa 
és ezen ingatlan magáncélú használata után ezen adó utólagos, 
fokozatos kivetése által az adóalanyok vagyoni előnyhöz juthatnak 
az adóalanynak nem minősülő személyekhez és az ingatlanukat 
kizárólag lakáscélú magánszükséglet kielégítése céljára használó 
adóalanyokhoz képest. 

2) Az EK 87. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 
ellentétes a 77/388 hatodik irányelv 17. cikke (2) bekezdésének a) 
pontját átültető nemzeti rendelkezés, amely előírja, hogy az előze
tesen felszámított hozzáadottérték-adó levonásának joga csak az 
adóköteles tevékenységet végző adóalanyokat illeti meg, míg a kizá
rólag adómentes tevékenységet végző adóalanyokat nem, amenn
yiben e nemzeti rendelkezés alapján kizárólag az adóköteles tevé
kenységet végző adóalanyok részesülhetnek vagyoni előnyben. 

3) A 77/388 hatodik irányelv 17. cikkének (6) bekezdését úgy kell 
értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt eltérés nem alkalmaz
ható az olyan nemzeti rendelkezésre, amely az ezen irányelv 
hatálybalépésekor létező jogszabályt módosít, és a korábbi jogsza
bálytól eltérő megközelítést alkalmaz, valamint új eljárásokat vezet 
be. E tekintetben nem releváns, hogy a nemzeti jogalkotó a korábbi 
nemzeti jogszabály módosításakor a közösségi jog helyes vagy téves 
értelmezésére támaszkodott-e. Azon kérdés eldöntése, hogy vala
mely nemzeti rendelkezés ilyen módosítása a 77/388 hatodik 
irányelv 17. cikke (6) bekezdésének egy másik nemzeti rendelke
zésre történő alkalmazhatóságát is befolyásolja-e, az említett 
nemzeti rendelkezések összefüggő vagy önálló jellegétől függ, 
amelyet a nemzeti bíróságnak kell megítélnie. 

( 1 ) HL C 315., 2007.12.22. 
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