
A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 15-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királysága 

(C-582/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 
2006/112/EK irányelv — 169 — 171. cikk — A 
86/560/EGK tizenharmadik irányelv — 2. cikk — Visszaté
rítés — Az Unión kívül honos adóalany — Biztosítási 

ügyletek — Pénzügyi ügyletek) 

(2010/C 246/05) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és M. Afonso, 
meghatalmazottak) 

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
(képviselők: I. Rao és S. Hathaway, meghatalmazottak, K. 
Lasok QC) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A közös hozzáadottértékadó- 
rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelv (HL L 347., 1. o.) 169., 170. és 171. cikkének, valamint 
a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak össze
hangolásáról — a hozzáadottérték-adónak az ország területén 
nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabá
lyairól szóló, 1986. november 17-i 86/560/EGK tizenharmadik 
tanácsi irányelv (HL L 326., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 
9. fejezet, 1. kötet, 129. o.) 2. cikke (1) bekezdésének megsér
tése — A Közösségen kívül honos adóalanyok által teljesített 
egyes biztosítási és pénzügyi ügyletekre előzetesen felszámított 
adó visszatérítését lehetővé nem tevő nemzeti szabályozás 

Rendelkező rész 

1. A keresetet elutasítja. 

2. Az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a VAT 
and Duties Tribunal, Manchester (Egyesült Királyság) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Astra Zeneca 
UK Ltd kontra Her Majesty’s Commissioners of Revenue 

and Customs 

(C-40/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Hatodik HÉA-irányelv — A 2. cikk 1. pontja — Az „ellen
szolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtás” fogalma — 
Valamely vállalkozás által munkavállalói díjazásának kere
tében ez utóbbiak rendelkezésére bocsátott vásárlási utalvá

nyok) 

(2010/C 246/06) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

VAT and Duties Tribunal, Manchester 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Astra Zeneca UK Limited 

Alperes: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VAT and Duties 
Tribunal, Manchester — 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.) 2. cikke (1) bekezdésének, 6. cikke (2) bekezdése b) pont
jának és 17. cikke (2) bekezdésének értelmezése — Az ellen
érték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás fogalma — A munka
szerződés alapján a munkavállaló rendelkezésére bocsátott 
vásárlási utalványok, amelyek értékük egy része tekintetében 
munkabérnek minősülnek 

Rendelkező rész 

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehango
lásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megál
lapítás — szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi 
irányelv 2. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy vásárlási 
utalványoknak az ezen utalványokat a hozzáadottérték-adót is 
magában foglaló áron megszerző vállalkozás által munkavállalói 
számára ez utóbbiak készpénzben történő díjazásuk egy részéről való 
lemondása fejében történő rendelkezésre bocsátása e rendelkezés értel
mében vett, ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak 
minősül. 

( 1 ) HL C 90., 2009.4.18.

HU C 246/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.9.11.


