
A TANÁCS 2005/92/EK IRÁNYELVE

(2005. december 12.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelvnek a HÉA minimális általános
adómértéke alkalmazásának időtartama vonatkozásában történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (1),

mivel:

(1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (2) 12. cikke (3)
bekezdése a) pontja második albekezdése előírja, hogy a
2005. december 31. után alkalmazandó általános
adómérték szintjéről a Tanács határoz.

(2) A tagállamokban jelenleg hatályban levő hozzáadott-
érték-adó általános mértéke az átmeneti rendszer mecha-
nizmusaival együtt biztosítja e rendszer elfogadható
működését. El kell azonban kerülni, hogy a tagállamok
által alkalmazott HÉA általános mértékei közötti növekvő
különbség a Közösségen belül strukturális aránytalansá-
gokhoz vezessen, és bizonyos tevékenységi ágazatokban
a versenyhelyzet torzulását okozza.

(3) Helyénvalónak tűnik tehát az általános adómérték jelen-
legi 15 %-os minimumszintjének kellően hosszú
időszakra történő fenntartása, annak érdekében, hogy
lehetővé váljon a HÉA-val kapcsolatos, jelenleg hatályban
levő közösségi jogszabályozás egyszerűsítésére és moder-
nizációjára irányuló stratégia megvalósításának folytatása.

(4) A 77/388/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/388/EGK irányelv 12. cikke (3) bekezdése a) pontjának
első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A felszámítandó hozzáadottérték-adó általános mértékét
minden tagállam az adóalap egy meghatározott százalékában
állapítja meg, amelynek mértéke azonos a termékértékesítésre
és a szolgáltatásnyújtásra. A 2006. január
1. és 2010. december 31. közötti időszakban az általános
mértéknek legalább 15 %-osnak kell lennie.

A Szerződés 93. cikke értelmében a 2010. december 31. után
alkalmazandó általános adómérték szintjéről a Tanács
határoz.”

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. január
1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizott-
ságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihir-
detésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabá-
lyozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tésének napján lép hatályba.

HU2005.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 345/19

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) 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.



4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 12-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. STRAW

HUL 345/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.28.


