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Законодателство на държава членка като разглежданото в
главното производство, което за целите на изчисляването на
данъка върху наследствата изключва прилагането на някои
данъчни облекчения при наследяване на дялово участие в уста
новено в трета държава капиталово дружество, въпреки че
предоставя същите облекчения при наследяване на дялово
участие в дружество, което е със седалище в някоя от
държавите членки, засяга главно упражняването на свободата
на установяване по смисъла на член 49 и сл. ДФЕС, при
положение че това участие позволява на притежателя си да
упражнява безспорно влияние върху решенията на дружеството
и да определя дейността му. Тези членове не следва да се
прилагат към случаи, при които става дума за дялово
участие в дружество със седалище в трета държава.

1. Понятието „опериране срещу възнаграждение по между
народни линии“ по смисъла на член 15, параграф 6 от
Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май
1977 година относно хармонизиране на законодателствата
на държавите членки относно данъците върху оборота —
обща система на данъка върху добавената стойност: единна
данъчна основа, изменена с Директива 92/111/ЕИО на
Съвета от 14 декември 1992 година, трябва да се
тълкува в смисъл, че обхваща и международните
чартърни полети, отговарящи на търсенето от страна
на предприятия или физически лица.

(1) ОВ C 113, 9.4.2011 г.

Решение на Съда (четвърти състав) от 19 юли 2012 г.
(преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus
— Финландия) — производството, образувано по
инициатива на A Oy
(Дело C-33/11) (1)
(Шеста директива — Случаи на освобождаване — Член
15, параграф 6 — Освобождаване на доставките на
въздухоплавателни средства, ползвани от авиокомпании,
опериращи срещу възнаграждение главно по между
народни линии — Доставка на въздухоплавателни
средства на оператор, който ги предоставя на такава
компания — Понятие „опериране срещу възнаграждение
по международни линии“ — Чартърни полети)

2. Член 15, параграф 6 от Директива 77/388, изменена с
Директива 92/111, трябва да се тълкува в смисъл, че пред
виденото в него освобождаване се отнася и за доставката на
въздухоплавателно средство на оператор, като самият той
не е „авиокомпания, оперираща срещу възнаграждение главно
по международни линии“ по смисъла на тази разпоредба, а
придобива въздухоплавателното средство с цел то да бъде
ползвано изключително от такава компания.
3. Посочените от запитващата юрисдикция обстоятелства, а
именно че приобретателят на въздухоплавателното
средство след това префактурира разходите за ползването
му на физическо лице, което е негов акционер и ползва
въздухоплавателното средство главно за собствените си
търговски и/или частни нужди, като при това авиоком
панията е имала възможност да ползва въздухоплава
телното средство и за други полети, не могат да
променят отговора на втория въпрос.

(1) ОВ C 89, 19.3.2011 г.

(2012/C 295/10)
Език на производството: фински
Запитваща юрисдикция
Korkein hallinto-oikeus
Страни в главното производство

Решение на Съда (втори състав) от 19 юли 2012 г.
(преюдициално запитване от Bundesfinanzhof —
Германия) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/
Deutsche Bank AG
(Дело C-44/11) (1)

A Oy
Предмет
Преюдициално запитване — Korkein hallinto-oikeus —
Тълкуване на член 15, параграф 6 от Шеста директива
77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармо
низиране на законодателствата на държавите членки относно
данъците върху оборота — обща система на данъка върху доба
вената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1) —
Освобождаване от облагане на някои дейности, свързани с
въздухоплавателни средства, ползвани от авиокомпании,
опериращи срещу възнаграждение главно по международни
линии — Включване или невключване на дейностите на
компании, които извършват основно международни чартърни
полети за задоволяване на нуждите на предприятия и частни
лица — Доставка на въздухоплавателни средства на оператор,
който лично не оперира срещу възнаграждение главно по между
народни въздушни линии, а предоставя въздухоплавателното
средство на друг оператор, извършващ такава дейност

(Директива 2006/112/ЕО — Член 56, параграф 1, буква
д) — Член 135, параграф 1, букви е) и ж) — Освобож
даване от данъчно облагане на сделки по управление на
активи — ценни книжа (управление на портфейла)
(2012/C 295/11)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Bundesfinanzhof
Страни в главното производство
Жалбоподател: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Ответник: Deutsche Bank AG

