
A Bíróság (harmadik tanács) 2010. október 21-i ítélete 
(a Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos 
vyriausybės (Litvánia) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) — Nidera Handelscompagnie BV kontra 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 

(C-385/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(2006/112/EK irányelv — Az előzetesen felszámított HÉA 
levonásának joga — A HÉA levonásának jogát az adóalany 
HÉA-alanyként történő nyilvántartásba vételét megelőzően 
továbbértékesített termékek vonatkozásában kizáró nemzeti 

szabályozás) 

(2010/C 346/30) 

Az eljárás nyelve: litván 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Nidera Handelscompagnie BV 

Alperes: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mokestinių ginčų 
komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — A közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 
2006/112/EK irányelv (HL L 347, 1. o.) 167. cikke, 168. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja és 178. cikke, (1) bekezdé
sének a) pontja — A HÉA-levonás jogát az adott tagállamban 
HÉA-nyilvántartásba vett adóalanyok részére fenntartó nemzeti 
jogszabályok — A HÉA-levonási jog kizártsága az adóalany által 
az érintett tagállamban HÉA-alanyként történő nyilvántartásba 
vételét megelőzően megszerzett termékek és szolgáltatások 
vonatkozásában, amennyiben e termékeket és szolgáltatásokat 
az adóalany már adóköteles ügyleteihez használja 

Rendelkező rész 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellen
tétes, ha azt a hozzáadottértékadó-alanyt, aki az említett irányelv 
rendelkezéseivel összhangban teljesíti a HÉA levonás anyagi jogi felté
teleit, és akit a levonási jog gyakorlására jogosító ügyletek teljesítésétől 
számított ésszerű időn belül a hozzáadottérték-adó alanyaként nyilván
tartásba vesznek, megfoszthatja e jog gyakorlásának lehetőségétől az 
olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a termékek vétele során 
megfizetett hozzáadottérték-adó levonását akkor, ha e jogalanyt nem 
vették a hozzáadottérték-adó alanyaként nyilvántartásba azt megelő
zően, hogy e termékeket adóköteles tevékenysége céljára felhasználta 
volna. 

( 1 ) HL C 312., 2009.12.19. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2010. október 28-i ítélete 
(a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van 

Financiën kontra X BV 

(C-423/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált 
Nómenklatúra — Szárított, de nem teljesen dehidrált 

zöldségek (fokhagymafejek)) 

(2010/C 346/31) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Hoge Raad der Nederlanden 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Staatssecretaris van Financiën 

Alperes: X BV 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hoge Raad der Neder
landen — A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a 
Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 
mellékletének módosításáról szóló, 2003. szeptember 11-i 
1789/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 281, 1. o; magyar 
nyelvű különkiadás 2. fejezet, 14. kötet, 3. o.) és a vám- és 
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról 
szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosítá
sáról szóló, a 2004. szeptember 7-i 1810/2004/EK bizottsági 
rendelet (HL L 327., 1. o.) értelmezése — Nem teljesen dehidrált 
és hűtve importált szárított zöldségek (fokhagymafejek) tarifális 
besorolása 

Rendelkező rész 

A 2004. szeptember 7-i 1810/2004/EK bizottsági rendelettel módo
sított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös 
Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 
I. mellékletét képező Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, 
hogy az olyan fokhagymát, amely intenzív szárításon esett át olyan 
speciális eljárás keretében, amelynek eredményeképp az áru víztartalmát 
teljesen vagy majdnem teljesen kivonták, a Kombinált Nómenklatúra 
0712 90 90 vámtarifaalszáma alá, a friss fokhagyma jellemzőit és 
tulajdonságait megőrző, részlegesen szárított fokhagymát azonban a 
Kombinált Nómenklatúra 0703 20 00 vámtarifaalszáma alá kell 
besorolni. 

( 1 ) HL C 24., 2010.1.30.
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