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A TANÁCS TIZENHARMADIK IRÁNYELVE
(1986. november 17.)

a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak az
ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályai

(86/560/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerző-
désre és különösen annak 99. és 100. cikkére,

tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályai-
nak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikké-
nek (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (2),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (3),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (4),

mivel a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos
adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló
79/1072/EGK irányelv (5) 8. cikke előírja, hogy a Közösség terü-
letén nem honos adóalany esetén a tagállamok megtagadhatják a
visszatérítést vagy különleges feltételeket állapíthatnak meg;

mivel biztosítani kell a Közösség és a harmadik országok között
a 79/1072/EGK irányelv rendelkezései alapján fennálló kereske-
delmi kapcsolatok harmonikus fejlődését, eközben figyelembe
kell venni a változó helyzeteket a harmadik országokban;

mivel meg kell akadályozni az adókijátszás vagy az adókikerülés
bizonyos formáit,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „a Közösség területén nem honos adóalany”: a 77/388/EGK
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében említett adóalany, aki az
ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében említett időszak
alatt az adott területen sem gazdasági tevékenységének szék-
helyével, sem olyan állandó telephellyel nem rendelkezett,
ahonnan üzleti tevékenységet végeznek, vagy ilyen székhely
vagy állandó telephely hiányában sem állandó lakóhellyel vagy
szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezett, és aki ugyan-
ezen idő alatt a 2. cikkben említett tagállamban nem végzett
termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást a következők
kivételével:

a) szállítási szolgáltatások és ahhoz járulékosan kapcsolódó
szolgáltatások, amelyek a 77/388/EGK irányelv 14. cikke
(1) bekezdésének i. pontja, 15. cikke vagy 16. cikke (1)
bekezdésének B., C. és D. pontja szerint mentességet élvez-
nek;

b) olyan szolgáltatások nyújtása, ahol adót csak azon sze-
mélynek kell fizetnie, akinek azt a 77/388/EGK irányelv
21. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján teljesítették;
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(4) HL C 176., 1983.7.4., 22. o.
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2. a „Közösség területe”: azon tagállamok területei, amelyekben
a 77/388/EGK irányelvet kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A 3. és 4. cikk sérelme nélkül valamennyi tagállam a Közösség
területén nem honos adóalanyoknak az alább meghatározott fel-
tételek szerint visszatérít minden olyan szolgáltatásnyújtás vagy
ingó vagyon tekintetében felszámított hozzáadottérték-adót, ame-
lyet az ország területén más adóalanyok értékesítettek részére,
vagy amelyet termékeknek az országba történő behozatala tekin-
tetében számítottak fel, amennyiben az ilyen termékeket és szol-
gáltatásokat a 77/388/EGK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének a)
és b) pontjában említett ügyletekre vagy az ezen irányelv 1. cikke
1. pontjának b) alpontjában említett szolgáltatásokra használják
fel.

(2) A tagállamok azon feltétellel teljesíthetik az (1) bekezdésben
említett visszatérítéseket, hogy harmadik államok hasonló elő-
nyöket nyújtanak a forgalmi adókra vonatkozóan.

(3) A tagállamok adóképviselő kinevezését írhatják elő.

3. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésében említett visszatérítés teljesítése az
adóalany kérelmére történik. A tagállamok meghatározzák a
kérelmek benyújtására vonatkozó intézkedéseket, beleértve azok
határidejét, azon időszakot, amelyre a kérelmeknek vonatkozniuk
kell, az azok átvételére illetékes hatóságot és azon legkisebb össze-
geket, amelyek vonatkozásában a kérelmeket be lehet nyújtani.
Meghatározzák a visszatérítésre vonatkozó intézkedéseket is,
beleértve azok határidejét. Meghatározzák azon kötelezettségeket,
amelyeket a kérelmezőnek teljesítenie kell a kérelem megalapo-
zottságának alátámasztásához és a csalás elkerüléséhez, különö-
sen az arra vonatkozó bizonyítási kötelezettséget, hogy a kérel-
mező a 77/388/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelő
gazdasági tevékenységgel foglalkozik. A kérelmezőnek írásbeli
nyilatkozatban kell igazolnia, hogy az előírt időszak alatt nem
végzett semmilyen olyan tevékenységet, amely nem felel meg az
ezen irányelv 1. cikkének 1. pontjában megállapított feltételeknek.

(2) A Közösség területén honos adóalanyok tekintetében alkal-
mazott feltételeknél kedvezőbb feltételekkel nem lehet visszatérí-
tést nyújtani.

4. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a visszatérítésre való jogosult-
ság meghatározása a 77/388/EGK irányelv 17. cikkének megfele-
lően történik, amelyet a visszatérítés szerinti tagállamban alkal-
maznak.

(2) A tagállamok ugyanakkor előírhatják bizonyos költségek
kizárását, vagy a visszatérítés teljesítését további feltételekhez köt-
hetik.

(3) Ezen irányelvet nem lehet az olyan termékértékesítésekre
alkalmazni, amelyek a 77/388/EGK irányelv 15. cikkének 2.
pontja alapján adómentesek vagy adómentesek lehetnek.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
ennek az irányelvnek legkésőbb 1988. január 1-jéig megfelelje-
nek. Ezen irányelvet csak a fenti napon vagy azután kiszámlázott
termékvásárlásokra vagy szolgáltatások igénybevételére, illetve a
fenti napon vagy azután lebonyolított behozatalra felszámított
hozzáadottérték-adót érintő visszatérítési kérelmekre kell alkal-
mazni.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat
a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo-
zott területen fogadnak el, és tájékoztatják a Bizottságot a 2. cikk
(2) bekezdésében nyújtott lehetőség igénybevételéről. A Bizottság
tájékoztatja erről a többi tagállamot.

6. cikk

A Bizottság az 5. cikkben említett időponttól számított három
éven belül a tagállamokkal történő konzultációt követően
jelentést tesz a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az ezen
irányelv, különösen a 2. cikk (2) bekezdése tekintetében történő
alkalmazásáról.

7. cikk

A 77/388/EGK irányelv 17. cikke (4) bekezdésének utolsó
mondata és a 79/1072/EGK irányelv 8. cikke ezen irányelv
végrehajtása időpontjától, de az 5. cikkben említett napon
mindenképpen hatályát veszti minden tagállamban.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1986. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. LAWSON
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