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Διατακτικό

Ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας
δίκης, η οποία, στο πλαίσιο του υπολογισμού του φόρου κληρο
νομίας, αποκλείει την εφαρμογή ορισμένων φορολογικών πλεονε
κτημάτων σε περίπτωση μεταβίβασης, αιτία θανάτου, μεριδίων
συμμετοχής σε κεφαλαιουχική εταιρία εγκατεστημένη σε τρίτο
κράτος, ενώ παρέχει τα ίδια αυτά πλεονεκτήματα για την κτήση
τέτοιων μεριδίων με κληρονομική διαδοχή όταν η οικεία εταιρία
έχει την έδρα της σε κράτος μέλος, θίγει πρωτίστως την άσκηση
της ελευθερίας εγκατάστασης κατά την έννοια των άρθρων 49
ΣΛΕΕ επ., εφόσον τα μερίδια συμμετοχής παρέχουν στον κάτοχό
τους τη δυνατότητα άσκησης αναμφισβήτητης επιρροής στις απο
φάσεις της εν λόγω εταιρίας και καθορισμού των δραστηριοτήτων
της. Τα άρθρα αυτά δεν έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις που
αφορούν μερίδια συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρίας η οποία έχει
την έδρα της σε τρίτο κράτος.

1) Στις «διεθνείς μεταφορές επί κομίστρω», κατά την έννοια του
άρθρου 15, σημείο 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους
κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης
αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με
την οδηγία 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμ
βρίου 1992, περιλαμβάνονται και οι διεθνείς ναυλωμένες πτή
σεις προς κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων και ιδιωτών.

(1) ΕΕ C 113 της 9.4.2011.

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 19ης Ιουλίου
2012 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — A Oy
(Υπόθεση C-33/11) (1)
(Έκτη οδηγία — Απαλλαγές — Άρθρο 15, σημείο 6 —
Απαλλαγή των παραδόσεων αεροσκαφών που χρησιμοποι
ούνται από αεροπορικές εταιρίες οι οποίες εκτελούν κυρίως
διεθνείς μεταφορές επί κομίστρω — Παράδοση αεροσκα
φών σε επιχείρηση που τα θέτει στη διάθεση της εν λόγω
εταιρίας — Έννοια του όρου «διεθνείς μεταφορές επί
κομίστρω» — Ναυλωμένες πτήσεις)
(2012/C 295/10)
Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

2) Το άρθρο 15, σημείο 6, της έκτης οδηγίας 77/388, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/111, έχει την έννοια ότι η
προβλεπόμενη από αυτό απαλλαγή ισχύει και για την παρά
δοση αεροσκάφους σε επιχείρηση που δεν είναι η ίδια «αερο
πορική εταιρία, η οποία εκτελεί, κυρίως, διεθνείς μεταφορές
επί κομίστρω» κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, αλλά
αποκτά το εν λόγω αεροσκάφος με αποκλειστικό σκοπό τη
χρησιμοποίησή του από την εν λόγω εταιρία.
3) Οι περιστάσεις που εκθέτει το αιτούν δικαστήριο, δηλαδή το
γεγονός ότι η αγοράστρια εταιρία του αεροσκάφους μετακυ
λίει τη χρέωση για τη χρήση του σε ιδιώτη, ο οποίος είναι
μέτοχός της και χρησιμοποιεί το εν λόγω αεροσκάφος κατά
κύριο λόγο προς κάλυψη δικών του επαγγελματικών και/ή
ιδιωτικών αναγκών, ενώ η αεροπορική εταιρία μπορεί να δια
θέτει το αεροσκάφος και για άλλες πτήσεις, δεν μπορούν να
μεταβάλουν την απάντηση που δόθηκε στο δεύτερο ερώτημα.

(1) ΕΕ C 89 της 19.03.2011.

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Ιουλίου
2012 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Finanzamt Frankfurt
am Main V-Höchst κατά Deutsche Bank AG

Αιτούν δικαστήριο
Korkein hallinto-oikeus
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
A Oy

(Υπόθεση C-44/11) (1)
[Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 56, παράγραφος 1, στοι
χείο ε' — Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχεία στ' και ζ' —
Φοροαπαλλαγή των υπηρεσιών διαχειρίσεως περιουσίας σε
τίτλους (διαχείριση χαρτοφυλακίου)]
(2012/C 295/11)

Αντικείμενο
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Korkein hallintooikeus — Ερμηνεία του άρθρου 15, σημείο 6, της έκτης οδηγίας
77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρ
μονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους
φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης
αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ.έκδ. 09/001 σ. 49) —
Φοροαπαλλαγή ορισμένων πράξεων σχετικών με αεροσκάφη που
χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρίες οι οποίες εκτελούν
κυρίως διεθνείς μεταφορές έναντι κομίστρου — Ζήτημα αν περι
λαμβάνονται και πράξεις εταιριών που εκτελούν κυρίως διεθνείς
ναυλωμένες πτήσεις προς κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων και
ιδιωτών — Παράδοση αεροσκαφών σε επιχειρηματία ο οποίος δεν
ασκεί ο ίδιος κυρίως δραστηριότητα διεθνών αεροπορικών μεταφο
ρών έναντι κομίστρου, αλλά θέτει το αεροσκάφος στη διάθεση
άλλης επιχειρήσεως που ασκεί τέτοια δραστηριότητα.

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
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Bundesfinanzhof
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