
A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 7.)

a Francia Köztársaságnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról
szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való felha-

talmazásáról szóló 2000/746/EK határozat módosításáról

(2004/856/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok forgalmi adókkal kapcsolatos jogszabá-
lyainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelvre (1) – közös hozzáadottértékadó-rend-
szer: egységes adóalap-megállapítás – és különösen annak 27.
cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2000/746/EK határozatával (2) felhatalmazta a
Francia Köztársaságot, hogy a 77/388/EGK irányelv 11.
cikk A. része (1) bekezdésének a) pontjától eltérve, a
szolgáltatott áruk vagy nyújtott szolgáltatások adóalap-
jába beszámítsa a szolgáltató által felhasznált és az átvevő
által rendelkezésre bocsátott arany értékét, amennyiben a
77/388/EGK irányelv 26b. cikke alapján az átvevő
adómentesen jutott az aranyhoz.

(2) A fenti eltérésnek az volt a célja, hogy elkerüljék a befek-
tetési célú arany adómentességével való visszaéléseket, és
így megakadályozzák az adócsalás vagy adóelkerülés
bizonyos fajtáit.

(3) A Bizottság Főtitkársága által 2004. július 6-án nyilván-
tartásba vett kérelemben a francia kormány kérte a 2004.
december 31-én hatályát vesztő 2000/746/EK határozat
hatályának meghosszabbítását.

(4) A 77/388/EGK irányelv 27. cikke (2) bekezdésének
megfelelően a Bizottság 2004. augusztus 10-én levélben
tájékoztatta a többi tagállamot a Francia Köztársaság által
benyújtott kérelemről, a Francia Köztársaságot pedig érte-
sítette arról, hogy birtokában van minden olyan informá-
ciónak, melyet a kérelem elbírálásához szükségesnek ítél.

(5) A francia hatóságok szerint a 2000/746/EK határozatban
engedélyezett eltérés eredményes volt a fent meghatáro-
zott célok elérésében.

(6) A 77/388/EGK irányelv 27. cikke alapján eszközölt elté-
rések, amelyeket a befektetési célú arany mentességéhez
kapcsolódó HÉA-elkerülések ellen fogadtak el, részét
képezhetik egy jövőbeni irányelvjavaslatnak, amely éssze-
rűsíti a fenti cikkre épülő egyes eltéréseket.

(7) Ezért a 2000/746/EK határozattal engedélyezett eltérés
hatályát meg kell hosszabbítani a 77/388/EGK irányelv
27. cikke alapján eszközölt eltéréseket ésszerűsítő, a
befektetési célú arany mentességéhez kapcsolódó HÉA-
elkerülésre vonatkozó irányelv hatálybalépéséig vagy
2009. december 31-ig, amelyik időpont a korábbi.

(8) Az eltérés semmiféle negatív hatással sincs a Közösség
saját forrásainak HÉÁ-ból származó részére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/746/EK határozat 2. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„2. cikk

Az 1. cikk értelmében adott felhatalmazás a 77/388/EGK
irányelv 27. cikke alapján eszközölt eltéréseket ésszerűsítő,
a befektetési célú arany mentességéhez kapcsolódó HÉA-
elkerülésre vonatkozó irányelv hatálybalépéséig vagy 2009.
december 31-ig marad hatályban, amelyik időpont a
korábbi.”
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(1) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel
(HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 302., 2000.12.1., 61. o.



2. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 7-én.

a Tanács részéről
az elnök
G. ZALM

HUL 369/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.16.


