
3. Ha a 2. kérdés úgy válaszolandó meg, hogy a felperes részére
munkaszerződés megkötésének lehetőségét kellett volna
biztosítani, a következő kérdés merül fel:

Milyen jogkövetkezmények alkalmazhatók az állampolgár-
ságon alapuló hátrányos megkülönböztetés esetén?

(1) HL L 257., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet,
15. o.
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) 17. cikke, 21. cikke
(1) bekezdésének és 22. cikkének helyes értelmezése tiltja-e
az olyan nemzeti rendelkezést (a jelen ügyben az 1972.
október 26-i 633. sz. D. P. R. 19. cikkét), amely a valamely
jogalany vállalkozási tevékenységének folytatása következ-
tében esedékessé vált hozzáadottérték-adó levonásához való
jog gyakorlását határidő (két év) betartásához köti, a határidő
elmulasztását a jogvesztéssel szankcionálva, különösen azon
esetek vonatkozásában, amelyekben a termék vagy szolgál-
tatás beszerzésének HÉA-kötelezettsége a fordított adózás
mechanizmusának alkalmazásával keletkezik, ami lehetővé
teszi az adóhatóság számára, hogy az adó megfizetését a
vállalkozó számára az ennek levonására előírt határidőnél
hosszabb határidőn (a 633/72 D. P. R. 57. cikke szerint négy
éven) belül követelje, amikor a levonáshoz való jog a
határidő eltelte miatt már nem érvényesíthető?

2) az 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv
18. cikke (1) bekezdése d) pontjának helyes értelmezése

tiltja-e az olyan nemzeti jogszabályt, amely az e cikkben
szereplő „formalitások” szabályozásában a 633/72 D. P. R.
17. cikke (3) bekezdésének és 23. és 25. cikkének együttes
alkalmazása által szabályozott fordított adózás mechaniz-
musán keresztül (kizárólag az adóalany hátrányára) az
irányelv 17. cikke által előírt adólevonáshoz való jog gyakor-
lásának időbeli korlátozását írja elő (mint a 633/72 D. P. R.
19. cikke)?

(1) HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet 23. o.
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) 17. cikke, 21. cikke
(1) bekezdésének és 22. cikkének helyes értelmezése tiltja-e
az olyan nemzeti rendelkezést (a jelen ügyben az 1972.
október 26-i 633. sz. D. P. R. 19. cikkét), amely a valamely
jogalany vállalkozási tevékenységének folytatása következ-
tében esedékessé vált hozzáadottérték-adó levonásához való
jog gyakorlását határidő (két év) betartásához köti, a határidő
elmulasztását a jogvesztéssel szankcionálva, különösen azon
esetek vonatkozásában, amelyekben a termék vagy szolgál-
tatás beszerzésének HÉA-kötelezettsége a fordított adózás
mechanizmusának alkalmazásával keletkezik, ami lehetővé
teszi az adóhatóság számára, hogy az adó megfizetését a
vállalkozó számára az ennek levonására előírt határidőnél
hosszabb határidőn (a 633/72 D. P. R. 57. cikke szerint négy
éven) belül követelje, amikor a levonáshoz való jog a
határidő eltelte miatt már nem érvényesíthető?
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