
kereskedelmi ügyleteket teljesít Olaszországban, élhet a levo-
násnak hatodik irányelvben előírt szokásos mechanizmusával,
akkor is, ha e kereskedelmi ügyleteket közvetlenül a székhelyen
keresztül végezték.

(1) HL L 331., 11. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet
79. o.

(2) HL L 326., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet
129. o.

(3) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehango-
lásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 388/77/EGK hatodik tanácsi
irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet
1. kötet 23. o.).
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Finn Köztársaság – mivel az
állami jogi tanácsadó irodák (az ott közalkalmazottként
foglalkoztatott jogi tanácsadók) által, a részbeni térítés ellen-
ében adott jogi tanácsról szóló rendelkezések alapján nyújtott
jogi tanácsadás után nem számít fel hozzáadottérték-adót,
jóllehet a magán jogi tanácsadó által nyújtott megfelelő szol-
gáltatás hozzáadottértékadó-köteles – nem teljesítette a
hozzáadottérték-adóról szóló hatodik irányelv (1) 2. cikkének
(1) bekezdéséből, 4. cikkének (1), (2) és (5) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit;

– a Finn Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Finnországban állami és magán jogi tanácsadó között választhat
az, akinek a bírósági eljárás során való támogatása érdekében
jogi tanácsadásra van szüksége. Ebben az esetben az állami jogi
tanácsadó által részbeni térítés ellenében nyújtott szolgáltatások
hozzáadottértékadó-mentesek, míg a magán jogi tanácsadó által
részbeni térítés ellenében nyújtott szolgáltatások hozzáadottérté-
kadó-kötelesek. A Bizottság álláspontja szerint ebben az esetben

azonos szolgáltatásokkal szemben a hozzáadottérték-adó tekin-
tetében a Közösség saját forrásaira kiható egyenlőtlen bánásmód
alkalmazásáról van szó.

Az állami jogi tanácsadó irodák bírósági eljárás során nyújtott
szolgáltatásai nem tartoznak a hozzáadottérték-adóról szóló
hatodik irányelv 4. cikke (5) bekezdése első albekezdésének
hatálya alá. E szolgáltatások kétség kívül hozzáadottértékadó-
mentesek abban az esetben, ha térítésmentesen nyújtják azokat.
Amennyiben azonban az ügyfél térítést fizet a szolgáltatásért, az
állami jogi tanácsadó irodák által nyújtott szolgáltatások nem
tekinthetők hozzáadottértékadó-mentesnek.

A hozzáadottérték-adóról szóló irányelv 4. cikke (5) bekezdésé-
nek második albekezdése szerint a közintézmények a hatósági
tevékenységük vonatkozásában adóalanynak minősülnek,
amennyiben nem adóalanyként való kezelésük a verseny jelentős
torzulását eredményezné. Még ha feltételezzük is, hogy az állami
jogi tanácsadó irodák hatóságként működnek, nem adóalany-
ként való kezelésük a hivatkozott esetekben a verseny jelentős
torzulását eredményezné. Ezen oknál fogva hozzáadottértékadó-
kötelesnek tekintendők.

(1) HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet,
23. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság nem telje-
sítette a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermé-
kekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról
szóló 1774/2002/EK (1) rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a)
és c) pontjából, 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjából, 6.
cikke (2) bekezdésének b) pontjából, 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 17., 18. és 26. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.
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