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Taková právní úprava členského státu, jako je právní úprava dotčená ve
věci v původním řízení, která pro účely výpočtu dědické daně vylučuje
použití některých daňových zvýhodnění na dědictví ve formě podílu na
kapitálové společnosti se sídlem ve třetím státu, zatímco stejná zvýhod
nění přiznává v případě dědění takového podílu, pokud se sídlo společ
nosti nachází v členském státu, se dotýká především výkonu svobody
usazování ve smyslu článku 49 a násl. SFEU, pokud tento podíl svému
držiteli umožňuje, aby vykonával jistý vliv na rozhodování uvedené
společnosti a určoval její činnosti. Tyto články nejsou určeny k použití
na situaci týkající se podílu drženého ve společnosti, jejíž sídlo se
nachází ve třetím státu.

1) Výraz „mezinárodní doprava za úplatu“ ve smyslu čl. 15 bodu 6
šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o
harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní
z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný
základ daně, ve znění směrnice Rady 92/111/EHS ze dne 14.
prosince 1992, musí být vykládán v tom smyslu, že zahrnuje
rovněž mezinárodní charterové lety na objednávku podniků nebo
soukromých osob.

(1) Úř. věst. C 113, 09.04.2011.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19.
července 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — řízení zahájené A Oy
(Věc C-33/11) (1)
(„Šestá směrnice — Osvobození od daně — Článek 15
bod 6 — Osvobození od daně v případě dodání letadel využí
vaných leteckými společnostmi, které provozují zejména mezi
národní dopravu za úplatu — Dodání letadel hospodářskému
subjektu, který je dá k dispozici takové společnosti — Pojem
„mezinárodní doprava za úplatu“ — Charterové lety“)

2) Článek 15 bod 6 směrnice 77/388, ve znění směrnice 92/111,
musí být vykládán v tom smyslu, že v něm stanovené osvobození
platí rovněž pro dodání letadla hospodářskému subjektu, který sám
není „leteckou společností, která provozuje zejména mezinárodní
dopravu za úplatu“, ve smyslu tohoto ustanovení, ale který uvedené
letadlo pořídí pro účely jeho výlučného užívání takovou společností.

3) Okolnosti uvedené předkládajícím soudem, tedy to, že pořizovatel
letadla nadto přenese náklady na jeho užívání na soukromou
osobu, která je jeho akcionářem a pořízená letadla využívá
převážně pro své vlastní obchodní nebo soukromé účely, a letecká
společnost přitom může letadlo používat i pro jiné lety, nemohou
změnit odpověď na druhou otázku.

(1) Úř. věst. C 89, 19.3.2011.

(2012/C 295/10)
Jednací jazyk: finština
Předkládající soud

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19.
července 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Bundesfinanzhof — Německo) — Finanzamt Frankfurt am
Main V-Höchst v. Deutsche Bank AG

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení
A Oy

(Věc C-44/11) (1)
(„Směrnice 2006/112/ES — Článek 56 odst. 1 písm. e) —
Článek 135 odst. 1 písm. f) a g) — Osvobození činností
správy cenných papírů (správy portfolia) od daně“)
(2012/C 295/11)

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Korkein hallintooikeus — Výklad čl. 15 bodu 6 šesté směrnice Rady ze dne 17.
května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané
hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd.
09/01, s. 23) — Osvobození od daně určitých transakcí týka
jících se letadel používaných leteckými společnostmi, které
provozují zejména mezinárodní dopravu za úplatu — Zahrnutí
či nezahrnutí transakcí společností provozujících zejména mezi
národní charterovou dopravu pro potřeby podniků a soukro
mých osob — Dodávky letadel hospodářskému subjektu, který
v podstatě sám neprovozuje mezinárodní leteckou dopravu za
úplatu, ale letadlo dává k dispozici hospodářskému subjektu,
který ji provozuje

Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Bundesfinanzhof

Účastníci/Účastnice původního řízení
Žalobce: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

Žalovaná: Deutsche Bank AG

