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Rezolutīvā daļa:

Rezolutīvā daļa:

Tādi dalībvalsts tiesību akti, kādi tiek aplūkoti pamatlietā, saskaņā ar
kuriem mantojuma nodokļa aprēķināšanā tādam mantojumam kā
līdzdalība trešā valstī dibinātā kapitālsabiedrībā netiek piemēroti
noteikti nodokļu atvieglojumi, lai gan šie paši atvieglojumi tiek piemē
roti šādas līdzdalības mantojumam, ja sabiedrības juridiskā adrese ir
dalībvalstī, lielākoties attiecas uz brīvību veikt uzņēmējdarbību LESD
49. un nākamo pantu izpratnē, jo šī līdzdalība tās turētājam zināmā
mērā ļauj ietekmēt minētās sabiedrības lēmumus un noteikt tās
darbību. Šie panti nav piemērojami tādā situācijā, kad [personai]
pieder kapitāldaļas sabiedrībā, kuras juridiskā adrese ir trešā valstī.

1) vārdi “starptautiski pārvadājumi par maksu” Padomes 1977. gada
17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami
dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja
pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, redak
cijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes 1992. gada 14.
decembra Direktīvu 92/111/EEK, 15. panta 6. punkta izpratnē
ir jāinterpretē tādējādi, ka tie aptver arī uzņēmumu un privātper
sonu pieprasījuma apmierināšanai rīkotos čarterreisus;

(1) OV C 113, 09.04.2011.

Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 19. jūlija spriedums
(Korkein
hallinto-oikeus
(Somija)
lūgums
sniegt
prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedībā, ko uzsākusi A Oy
(Lieta C-33/11) (1)
(Sestā direktīva — Atbrīvojumi no nodokļa — 15. panta 6.
punkts — Gaisakuģu, kurus lieto aviosabiedrības, kas par
samaksu darbojas galvenokārt starptautiskos maršrutos,
piegāžu atbrīvojums no nodokļa — Gaisakuģu piegāde
komersantam, kurš tos nodod šādas sabiedrības rīcībā —
Jēdziens “starptautiski pārvadājumi par maksu” —
Čarterreisi)

2) Direktīvas 77/388, redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Direktīvu 92/111, 15. panta 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi,
ka tajā paredzētais atbrīvojums no nodokļa attiecas arī uz gaisa
kuģa piegādi komersantam, kurš pats nav “aviosabiedrība, kas par
samaksu darbojas galvenokārt starptautiskos maršrutos” šīs tiesību
normas izpratnē, taču šo gaisakuģi iegādājas, lai to lietotu tikai un
vienīgi šāda sabiedrība;

3) atbildi uz otro jautājumu nespēj ietekmēt iesniedzējtiesas norādītie
apstākļi, proti, ka gaisakuģa pircējs par tā lietošanu turklāt saņem
maksu no privātpersonas, kurai pieder līdzdalība tā kapitālā un
kura šo gaisakuģi galvenokārt lieto savām komerciālajām un/vai
privātajām vajadzībām, ņemot vērā, ka šī aviosabiedrība to var
izmantot arī citiem lidojumiem.

(1) OV C 89, 19.03.2011.

(2012/C 295/10)
Tiesvedības valoda — somu
Iesniedzējtiesa
Korkein hallinto-oikeus

Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 19. jūlija spriedums
(Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu
nolēmumu) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/
Deutsche Bank AG
(Lieta C-44/11) (1)

Lietas dalībnieki pamata procesā
A Oy

(Direktīva 2006/112/EK — 56. panta 1. punkta e) apakš
punkts — 135. panta 1. punkta f) un g) apakšpunkts —
Vērtspapīru kapitāla pārvaldīšanas(portfeļa pārvaldīšanas)
darījumu atbrīvošana no nodokļa)

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Korkein hallinto-oikeus
— Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK
par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma
nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma:
vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.; OV Īpašais izdevums
latviešu valodā: 9. nod., 1. sēj., 23. lpp.), 15. panta 6. punkta
interpretācija — Noteiktu, ar gaisakuģiem, kurus lieto aviosa
biedrības, kas par samaksu darbojas galvenokārt starptautiskos
maršrutos, saistītu darījumu atbrīvojums no nodokļa — Tādu
darbību iekļaušana vai neiekļaušana, kuras veic sabiedrības, kas
galvenokārt sniedz starptautisko čarterreisu pārvadājumu pakal
pojumus par atlīdzību, lai apmierinātu uzņēmumu un privātper
sonu vajadzības — Gaisakuģu piegāde komersantam, kas pats
nenodarbojas galvenokārt ar starptautiskiem aviopārvadājumiem
par atlīdzību, taču gaisakuģi nodod tāda komersanta rīcībā, kurš
ar šiem pārvadājumiem nodarbojas

(2012/C 295/11)
Tiesvedības valoda — vācu
Iesniedzējtiesa
Bundesfinanzhof

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītāja: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

Atbildētāja: Deutsche Bank AG

