
A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. november 13.)

a Holland Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv
193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2007/740/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 Holland Királyság a Bizottság Főtitkársága által 2006.
november 24-én iktatott levélben engedélyt kért egy
különleges adóintézkedés alkalmazására a készruha-
iparban, amelyet korábban a 98/20/EK tanácsi határo-
zat (2) egy korlátozott időszakra már engedélyezett.

(2) A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének
megfelelően a Bizottság 2007. július 10-én kelt levelében
tájékoztatta a többi tagállamot a Holland Királyság kérel-
méről. A Bizottság 2007. július 17-én kelt levelében
értesítette a Holland Királyságot arról, hogy birtokában
van a kérelem elbírálásához szükségesnek ítélt vala-
mennyi információnak.

(3) A határozat felhatalmazná a Holland Királyságot, hogy
olyan rendszert alkalmazzon a készruhaiparban, amely
az alvállalkozónak az adóhatóság felé fennálló hozzá-
adottértékadó-befizetési kötelezettségét az alvállalkozóról
a készruhát előállító vállalkozásra (a fővállalkozóra)
hárítja át.

(4) Ez a rendszer a múltban a csalás elleni küzdelem terén
hatékonynak bizonyult egy olyan ágazatában, ahol az
alvállalkozók azonosítása és tevékenységének ellenőrzése
terén jelentkező nehézségeket figyelembe véve a hozzáa-

dottérték-adó beszedése gondot okoz. A kérelmezett
intézkedés tehát olyan intézkedésnek tekintendő,
amelynek célja a készruhaiparban előforduló bizonyos
típusú adócsalások és adókikerülések megelőzése.

(5) Mivel azonban a készruhagyártás helyszínét befolyásolják
az alacsony munkaköltségek, és az alvállalkozók könnyen
áttelepülnek egyik országból a másikba, a Holland Király-
ságnak meg kell vizsgálnia és értékelnie kell e ténye-
zőknek az eltérés hatékonyságára gyakorolt hatását,
majd erről értesítenie kell a Bizottságot.

(6) Helyénvaló az intézkedés időbeli korlátozása annak érde-
kében, hogy azt a Bizottság a Holland Királyság által
benyújtott jelentés alapján tudja értékelni.

(7) Az eltérés nem hat hátrányosan sem a Közösségek
hozzáadottérték-adóból származó saját forrásaira, sem a
végső felhasználás során kivetett héa összegére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérve, a Holland
Királyság felhatalmazást kap arra, hogy 2009. december 31-ig
egy olyan rendszert alkalmazzon a készruhaiparban, amely az
alvállalkozónak az adóhatóság felé fennálló hozzáadottértékadó-
befizetési kötelezettségét az alvállalkozóról a készruhát előállító
vállalkozásra (a fővállalkozóra) hárítja át.

2. cikk

A Holland Királyság 2009. július 31-ig jelentést nyújt be a
Bizottságnak az érintett intézkedés működésének általános érté-
keléséről, különös tekintettel az intézkedés hatékonyságára és a
készruhaipari alvállalkozók más országba való áttelepülésének
esetleges egyéb bizonyítékairól.

HU2007.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/71

(1) HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel
(HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 8., 1998.1.14., 16. o. A legutóbb a 2004/516/EK határozattal
(HL L 221., 2004.6.22., 17. o.) módosított határozat.



3. cikk

E határozat címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 13-án.

a Tanács részéről
az elnök

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

HUL 300/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.11.17.


