
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 85/2005 HATÁROZATA

(2005. június 10.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosí-
tott, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen
annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A 2005. április 29-i 69/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás XXI.
mellékletét.

(2) A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom
tanácsi rendelet alkalmazásában a nem adóköteles személyek számára és az adóköteles személyek
számára adómentes tevékenységeikre a hozzáadottérték-adó visszatérítésének kezeléséről szóló, 2005.
január 26-i 116/2005/EK, Euratom bizottsági rendeletet (2) be kell építeni a megállapodásba.

(3) E határozat Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. mellékletének 19q. pontja (1222/2004/EK tanácsi rendelet) után az alábbi pontot kell
beilleszteni:

„19r. 32005 R 0116: A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló
1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet alkalmazásában a nem adóköteles személyek számára
és az adóköteles személyek számára adómentes tevékenységeikre a hozzáadottérték-adó vissza-
térítésének kezeléséről szóló, 2005. január 26-i 116/2005/EK, Euratom bizottsági rendelet
(HL L 24., 2005.1.27., 6. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értel-
mezni:

A rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.”

2. cikk

A 116/2005/EK, Euratom rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő
izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. június 11-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdé-
sében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

HU2005.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/19

(1) HL L 239., 2005.9.15., 59. o.
(2) HL L 24., 2005.1.27., 6. o.
(*) Alkotmányos követelményeket nem jeleztek.



4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében
kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 10-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Richard WRIGHT
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