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Az olyan tagállami szabályozás, mint az alapeljárásbeli, amely az
öröklési illeték kiszámítása során a harmadik államban székhellyel
rendelkező tőketársaságban fennálló részesedésben megtestesülő
hagyaték esetében kizárja bizonyos illetékkedvezmények alkalmazását,
míg ugyanezeket a kedvezményeket megadja az efféle részesedést tartal
mazó hagyaték esetében, ha a társaság székhelye valamely tagállam
területén található, döntően az EUMSZ 49. és az azt követő cikkek
szerinti letelepedés szabadságát érinti, ha e részesedés lehetővé teszi a
birtokosa számára, hogy irányítást biztosító befolyást gyakoroljon az
érintett társaság döntéseire, és meghatározza annak tevékenységét. E
cikkek céljukat tekintve nem alkalmazandók az olyan társaságban
birtokolt részesedés esetére, amelynek a székhelye harmadik államban
található.

1. A „fizető nemzetközi forgalomnak” az 1992. december 14-i
92/111/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról —
közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megálla
pításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi
irányelv 15. cikkének 6. pontja értelmében vett fogalmát úgy kell
értelmezni, hogy az a vállalkozások vagy magánszemélyek igényét
kielégítő nemzetközi charterjáratokat is magában foglalja.

(1) HL C 113., 2011.4.9.

A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a
Korkein
hallinto–oikeus
(Finnország)
előzetes
döntéshozatal iránti kérelme] — az A Oy által indított
eljárás
(C-33/11. sz. ügy) (1)
(Hatodik irányelv — Adómentességek — A 15. cikk 6. pontja
— Az elsősorban a fizető nemzetközi forgalomban működő
légiforgalmi társaságok által használt légi járművek értékesí
tésének adómentessége — A légi járművek olyan gazdasági
szereplőnek való értékesítése, amely azt ilyen társaság rendel
kezésére bocsátja — A „fizető nemzetközi forgalom” fogalma
— Charterjáratok)

2. A 92/111 irányelvvel módosított 77/388 irányelv 15. cikkének
6. pontját úgy kell értelmezni, hogy az abban biztosított adómen
tesség alkalmazandó a légi jármű olyan gazdasági szereplőnek való
értékesítésére is, amely maga nem az e rendelkezés értelmében vett,
„elsősorban a fizető nemzetközi forgalomban működő légiforgalmi
társaság”, azonban e légi járművet ilyen társaság kizárólagos hasz
nálata céljából szerzi be.
3. A második kérdésre adott választ nem módosítják a kérdést előter
jesztő bíróság által említett körülmények, nevezetesen az, hogy a
légi jármű vevője a légi jármű használatának költségét egyébiránt
olyan magánszemélyre hárítja át, aki a részvényese, és e légi
járművet elsősorban a saját üzleti és/vagy magáncéljaira használja,
mivel a légiforgalmi társaság a légi járművet egyéb járatok indí
tására is használhatja.

(1) HL C 89., 2011.3.19.
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A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete [a
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iránti kérelme] — Finanzamt Frankfurt am Main
V-Höchst kontra Deutsche Bank AG
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Tárgy
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Korkein hallinto–oi
keus — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabálya
inak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 15. cikke 6.
pontjának értelmezése — Az elsősorban a fizető nemzetközi
forgalomban működő légiforgalmi társaságok által használt
légi járművekkel kapcsolatos egyes ügyletek adómentessége —
A vállalkozások és magánszemélyek szükségleteinek kielégíté
sére elsősorban a nemzetközi charter forgalomban működő
társaságok ügyleteinek e körbe tartozása — A légi járművek
olyan gazdasági szereplő részére történő értékesítése, amely
maga nem elsősorban a fizető nemzetközi légi forgalomban
működik, de a légi járművet ezen ágazatban működő gazdasági
szereplő rendelkezésére bocsátja.

(C-44/11. sz. ügy) (1)
(2006/112/EK irányelv — Az 56. cikk (1) bekezdésének
e) pontja — A 135. cikk (1) bekezdésének f) és g) pontja
— Értékpapírvagyon-kezelési ügyletek (portfóliókezelés)
adómentessége)
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