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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 30.)

a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Dán Királyság és a Svéd
Királyság számára történő engedélyezéséről szóló 2000/91/EK határozat hatályának

meghosszabbításáról

(2007/132/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen
annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Bizottság Főtitkárságán 2006. március 22-én iktatott
levelében Dánia és Svédország a tagállamok forgalmi
adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról
szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkétől
eltérő intézkedés alkalmazásának a Dán Királyság és a
Svéd Királyság számára történő engedélyezéséről szóló
2000/91/EK tanácsi határozattal (2) engedélyezett eltérés
alkalmazásának meghosszabbítását kérelmezte.

(2) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (3) 27. cikkének (2)

bekezdésével összhangban a Bizottság 2006. október
4-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot
Dánia és Svédország kérelméről. A Bizottság 2006.
október 5-én kelt levelében értesítette Dániát és Svédor-
szágot, hogy birtokában van a kérelmek elbírálásához
szükségesnek ítélt valamennyi információnak.

(3) E kérelmek a Dánia és Svédország közötti öresundi
állandó összeköttetés használati díjában fizetett hozzáa-
dottérték-adó (továbbiakban: HÉA) visszatérítéséhez
kapcsolódnak. Az ingatlanszolgáltatások teljesítési helyére
vonatkozó HÉA-szabályok értelmében az öresundi
állandó összeköttetés használati díjában felszámított
HÉA egy része Dániának, másik része Svédországnak
fizetendő.

(4) A 77/388/EGK tanácsi irányelv 17. cikkének az irányelv
28f. cikkében foglalt változat szerinti rendelkezéseitől
eltérve – amelyek előírják, hogy az adóalanyok abban a
tagállamban gyakorolják HÉA-levonási jogukat, illetve
abban a tagállamban igényeljék a HÉA-visszatérítését,
ahol azt befizették – Dánia és Svédország 2006.
december 31-ig engedélyt kapott arra, hogy egyedi intéz-
kedést vezessen be annak érdekében, hogy az adóalanyok
egyetlen adóigazgatástól igényelhessék a HÉA visszatérí-
tését.

(5) Mivel nem volt lehetséges szabályokat elfogadni a
77/388/EGK irányelv 17. cikke (6) bekezdésének első
albekezdése alapján a HÉA-levonás jogát meghatározó
szabályok tekintetében a 77/388/EGK irányelv módosítá-
sáról szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslat
alapján, továbbá figyelembe véve, hogy a 2000/91/EK
határozattal megadott engedély alapjául szolgáló jogi
helyzet és tények nem változtak, az engedélyt egy
újabb időszakra meg kell hosszabbítani.
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(1) HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A legutóbb a 2006/138/EK irányelvvel
(HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 28., 2000.2.3., 38. o. A legutóbb a 2003/65/EK határozattal
(HL L 25., 2003.1.30., 40. o.) módosított határozat.

(3) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 129. o.) módosított irányelv.



(6) A 77/388/EGK irányelvet a 2006/112/EK irányelv átdol-
gozta és hatályon kívül helyezte. A 77/388/EGK irány-
elvre történő hivatkozásokat a 2006/112/EK irányelvre
történő hivatkozásként kell értelmezni.

(7) Az eltérés nincs kedvezőtlen hatással az Európai Közös-
ségek HÉÁ-ból származó saját forrásaira.

(8) Az ügy sürgősségére való tekintettel, a joghézag elkerü-
lése érdekében, kivételt kell biztosítani az Európai
Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget
létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamen-
teknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló
jegyzőkönyv I. szakaszának (3) pontjában említett
hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/91/EK határozat 2. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:

„2. cikk

Ez az engedély 2013. december 31-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni

3. cikk

E határozatnak a Dán Királyság és a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 30-án.

a Tanács részéről
az elnök

P. STEINBRÜCK

HU2007.2.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/11


