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A TANÁCS TIZEDIK IRÁNYELVE
(1984. július 31.)
a 77/388/EGK irányelvet módosító, a tagállamok forgalmi adókkal kapcsolatos jogszabályainak
összehangolásáról – a hozzáadottérték-adó alkalmazása ingó materiális javak bérbeadására
(84/386/EGK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. és 100. cikkére,
tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvre (1),
tekintettel a Bizottság javaslatára (2),
tekintettel az Európai Parlament véleményére (3),
tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (4),
mivel az említett irányelv 4. cikkének (2) bekezdése alapján az
ingó materiális javak bérbeadása hozzáadottérték-adó alá tartozó
gazdasági tevékenységnek minősülhet;
mivel az említett irányelv 9. cikke (1) bekezdésének ingó materiális javak bérbeadására való alkalmazása a verseny jelentős torzulását idézheti elő, amennyiben a bérbeadó és a bérbevevő különböző tagállamban letelepedett, és az adó mértéke e tagállamokban
eltérő;
mivel ezért rögzíteni kell azt, hogy a szolgáltatásnyújtás teljesítési
helye azon hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevőjének gazdasági
tevékenységének székhelye, illetve olyan állandó telephelye van,
amely számára a szolgáltatást igénybe veszi, vagy ennek hiányában, ahol állandó lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye
található;
mivel ellenőrzési okokból célszerű szigorúan alkalmazni a szállítóeszközök bérbeadása tekintetében a 9. cikk (1) bekezdését, és
így a szolgáltatások teljesítési helyének a szolgáltatás nyújtója gazdasági tevékenységének székhelyét kell tekintetni,

(1)
(2)
(3)
(4)

HL L 145., 1977.6.13., 1. o.
HL C 116., 1979.5.9., 4. o.
HL C 4., 1980.1.7., 63. o.
HL C 297., 1979.11.28., 16. o.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 77/388/EGK irányelv a következőkképpen módosul:
1. A 9. cikk (2) bekezdésének d) pontját el kell hagyni;
2. A 9. cikk (2) bekezdésének e) pontja a következő francia
bekezdéssel egészül ki:
„– ingó materiális javak bérbeadása, a szállítóeszközök kivételével.”;
3. A 9. cikk (3) bekezdésében az „és ingó materiális javak bérbeadása esetén” szövegrész helyébe az „és szállítóeszközök bérbeadása esetén” lép.
2. cikk
(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1985. július
1-jétől kezdődő hatállyal megfeleljenek.
(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ezen irányelv
alkalmazása érdekében elfogadott rendelkezéseikről. A Bizottság
erről tájékoztatja a többi tagállamot.
3. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
Kelt Brüsszelben, 1984. július 31-én.
a Tanács részéről
az elnök
J. O’KEEFFE

