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A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló 

intézkedések 

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

904/2010/EU rendelet 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) bekezdésben említett 

megkeresés tartalmazhat egyedi 

közigazgatási vizsgálat iránti indokolt 

megkeresést. A megkeresett hatóság a 

megkereső hatósággal koordinálva végzi 

el a közigazgatási vizsgálatot. 

Alkalmazhatók az e rendelet 28–30. 

cikkében említett eszközök és eljárások. 

Amennyiben a megkeresett hatóság a 

közigazgatási vizsgálatot szükségtelennek 

találja, ennek indokait haladéktalanul 

közli a megkereső hatósággal. 

(4) Amennyiben valamely tagállam 

illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy 

közigazgatási vizsgálatra van szükség, 

kellően indokolt kérést nyújt be. A 

megkeresett hatóság nem tagadhatja meg 

a szóban forgó vizsgálat elvégzését, és 

amennyiben az információ már 

rendelkezésre áll, a megkeresett hatóság 

haladéktalanul átadja azt a megkereső 

hatóságoknak bármilyen kérés beérkezése 

előtt. A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a megkereső és a megkeresett 

hatóságok között megállapodás jöjjön létre, 

amelynek alapján a megkereső hatóság 

felhatalmazott tisztviselői a második 

albekezdésben említett információk 

összegyűjtése céljából részt vehetnek a 

megkeresett tagállam területén elvégzett 

közigazgatási vizsgálatokban. Ezt a 

közigazgatási vizsgálatot a megkereső és a 

megkeresett hatóságok tisztviselői közösen 

végzik el, az együttműködés és a 

produktivitás szellemében. A megkereső 

hatóság tisztviselői ugyanazokhoz az 

információkhoz és dokumentumokhoz 

férhetnek hozzá, és ugyanazokba a 

helyiségekbe léphetnek be, mint a 

megkeresett hatóság tisztviselői, és 

amennyiben a megkeresett tagállam 
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törvényei arra módot adnak, lehetővé kell 

tenni számukra egyes személyek közvetlen 

kikérdezését, a tagállamok adóalapját 

erodáló határokon átnyúló héacsalás 

észlelése és megelőzése érdekében. 

Az első albekezdés ellenére a megkeresett 

hatóság tagállamában letelepedett 

valamely adóalany által bevallott, a 

megkereső hatóság tagállamában 

adóköteles összegek vizsgálata csak a 

következő indokokkal tagadható meg: 

 

a) az 54. cikk (1) bekezdésében 

foglalt indokkal, amelyet a megkeresett 

hatóság az e bekezdés és az 54. cikk (1) 

bekezdése közötti kölcsönhatással 

kapcsolatos, az 58. cikk (2) cikkében előírt 

eljárás szerint elfogadandó legjobb 

gyakorlatok nyilatkozatával összhangban 

bírált el;  

 

b) az 54. cikk (2), (3) és (4) 

bekezdésében foglalt indokkal; 

 

c) azzal az indokkal, hogy a 

megkeresett hatóság a megkereső hatóság 

részére ugyanarról az adóalanyról már 

szolgáltatott két évnél nem régebben 

lefolytatott közigazgatási vizsgálatból 

származó információkat. 

 

Amennyiben a megkeresett hatóság a 

második albekezdésben említett 

közigazgatási vizsgálat elvégzését az a) 

vagy b) pontban szereplő indokkal utasítja 

el, a megkereső hatóságot ennek ellenére 

is tájékoztatja az adóalany által a 

megelőző két év során a megkereső 

hatóság szerinti tagállamban nyújtott 

valamennyi vonatkozó szolgáltatás 

teljesítési időpontjáról és értékéről. 

 

Amennyiben legalább két tagállam 

illetékes hatóságai úgy ítélik meg, hogy 

közigazgatási vizsgálatra van szükség, a 

megkeresett hatóság nem tagadhatja meg a 

vizsgálat elvégzését. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a megkereső és 

a megkeresett hatóságok között 

megállapodás jöjjön létre, amelynek 
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alapján a megkereső hatóság felhatalmazott 

tisztviselői a második albekezdésben 

említett információk összegyűjtése céljából 

részt vehetnek a megkeresett tagállam 

területén elvégzett közigazgatási 

vizsgálatokban. Az ilyen közigazgatási 

vizsgálatokat a megkereső és a megkeresett 

hatóságok tisztviselői közösen végzik el. A 

megkereső hatóságok tisztviselői 

ugyanazokat az ellenőrzési jogköröket 

gyakorolják, mint a megkeresett hatóság 

tisztviselői. A megkereső hatóság 

tisztviselői – kizárólag a folyamatban lévő 

közigazgatási vizsgálat céljából – 

ugyanazokba a helyiségekbe léphetnek be, 

és ugyanazokhoz a dokumentumokhoz 

férhetnek hozzá, mint a megkeresett 

hatóság tisztviselői. 

Or. en 

 

 


