
A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. június 14.)

a Holland Királyságnak a tagállamok forgalmi adókkal kapcsolatos jogszabályainak egységesítéséről
szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazá-

sáról szóló 98/20/EK határozat módosításáról

(2004/516/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabá-
lyainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapítás – szóló 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
27. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A hozzáadottérték-adóról szóló hatodik irányelv 27.
cikke (1) bekezdése szerint a Tanács, a Bizottság javasla-
tára egyhangúlag eljárva, minden tagállamot felhatal-
mazhat arra, hogy az említett irányelvtől eltérő külön-
leges intézkedéseket vezessen be vagy hosszabbítson
meg az adókivetés egyszerűsítésére, vagy az adókiját-
szások és adókikerülések megakadályozására.

(2) A Bizottság Főtitkársága által 2003. november 26-án
nyilvántartásba vett levélben a holland kormány kérel-
mezte a 98/20/EK határozat (2) meghosszabbítását,
amely a készruhaiparban különleges adóügyi intézke-
dések alkalmazását engedélyezi.

(3) A többi tagállamot 2004. január 14-én tájékoztatták
Hollandia kérelméről.

(4) A 98/20/EK határozat a Holland Királyság részére enge-
délyezte, hogy olyan rendszert vezessen be a készruhai-
parban, amely az alvállalkozó adóhatóság felé történő
hozzáadottértékadó-befizetési kötelezettségét az alvállal-
kozóról a készruhát előállító vállalkozásra (a fővállalko-
zóra) ruházza át.

(5) Ez a rendszer hatékony a csalás elleni küzdelem egy
olyan ágazatában, ahol az alvállalkozók tevékenységének
ellenőrzése és azonosítása terén jelentkező nehézségeket
figyelembe véve a hozzáadottérték-adó beszedése gondot
okoz.

(6) 2000. június 7-én a Bizottság a hozzáadottértékadó-rend-
szer működésének rövid távú javítását célzó stratégiát tett
közzé, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy racio-

nalizálja a hatályban lévő számos eltérést. Egyes
esetekben azonban ez a racionalizáció az egyes, külö-
nösen hatékonynak bizonyuló eltérések összes tagállamra
való kiterjesztését eredményezhetné. A Bizottság 2003.
október 20-i közleménye megismételte ezt a kompro-
misszumot.

(7) A kérelmezett intézkedés mindenekelőtt olyan intézke-
désnek tekintendő, amelynek célja a készruhaiparban
előforduló bizonyos típusú adócsalások elkerülése.

(8) El kell fogadni a hatályos eltérésnek a Holland Királyság
részére 2006. december 31-ig történő meghosszabbítását.

(9) Az eltérés nincsen hátrányos hatással sem az Európai
Közösségek hozzáadottérték-adóból származó saját forrá-
saira, sem a végső felhasználás során kivetett hozzáadott-
érték-adó összegére.

(10) A jogfolytonosság biztosítása érdekében ezen határozatot
2004. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 98/20/EK határozat a következőképpen módosul:

— az 1. cikkben szereplő „2003. december 31.” időpont
helyébe a „2006. december 31.” időpont lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Holland Királyság a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2004. június 14-én.

a Tanács részéről
B. COWEN

az elnök
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