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Reglementarea unui stat membru, precum cea în cauză în acțiunea
principală, care exclude, în vederea calculării impozitului pe succesiuni,
aplicarea anumitor avantaje fiscale unei moșteniri sub forma unei
participații într-o societate de capital stabilită într-un stat terț, în
timp ce conferă aceste avantaje în cazul moștenirii unei asemenea
participații atunci când sediul societății se situează într-un stat
membru, afectează în mod preponderent exercitarea libertății de
stabilire în sensul articolului 49 TFUE și următoarelor, dat fiind că
această participație permite deținătorului său exercitarea unei influențe
certe asupra deciziilor societății menționate și determinarea activităților
acesteia. Aceste articole nu sunt aplicabile într-o situație care privește
participația deținută într-o societate al cărei sediu se află într-un stat
terț.

1. Termenii „operarea cu plată pe rute internaționale”, în sensul
articolului 15 punctul 6 din A șasea directivă 77/388/CEE a
Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor
statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri —
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de
evaluare, astfel cum a fost modificată prin Directiva 92/111/CEE
a Consiliului din 14 decembrie 1992, trebuie interpretați în
sensul că includ și zborurile charter internaționale efectuate
pentru a răspunde cererii din partea unor întreprinderi sau a
unor particulari.

(1) JO C 113, 9.4.2011.

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 iulie 2012 (cerere
de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — procedură inițiată
de A Oy
(Cauza C-33/11) (1)
(A șasea directivă — Scutiri — Articolul 15 punctul 6 —
Scutirea livrărilor de aeronave utilizate de companiile aeriene
care operează cu plată, în principal pe rute internaționale —
Livrarea de aeronave către un operator care pune aceste
aeronave la dispoziția unei astfel de companii — Noțiunea
„operarea cu plată pe rute internaționale” — Curse charter)

2. Articolul 15 punctul 6 din A șasea directivă 77/388, astfel cum
a fost modificată prin Directiva 92/111, trebuie interpretat în
sensul că scutirea prevăzută la acest articol se aplică și livrării
unei aeronave către un operator economic care nu este el însuși
„o companie aeriană care operează cu plată, în principal pe rute
aeriene internaționale” în sensul acestei dispoziții, dar care
achiziționează aeronava respectivă în scopul utilizării sale
exclusive de către o astfel de companie.
3. Împrejurările menționate de instanța de trimitere, și anume faptul
că operatorul economic care a achiziționat aeronava impută
costurile aferente utilizării acesteia unui particular, care este
acționar al proprietarului și care utilizează această aeronavă în
principal pentru propriile scopuri comerciale și/sau private, în
timp ce aeronava poate fi utilizată de compania aeriană și
pentru alte tipuri de zboruri, nu sunt de natură să modifice
răspunsul la a doua întrebare preliminară.

(1) JO C 89, 19.3.2011.

(2012/C 295/10)
Limba de procedură: finlandeza
Instanța de trimitere
Korkein hallinto-oikeus

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 19 iulie 2012 (cerere
de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Frankfurt
am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG
(Cauza C-44/11) (1)

Părțile din acțiunea principală
A Oy
Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Korkein
hallinto-oikeus — Interpretarea articolului 15 alineatul (6) din
A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977
privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la
impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1)
— Scutirea de numite operațiuni privind aeronavele utilizate de
companiile de navigație aeriană care operează cu plată în
principal pe rute internaționale — Includerea sau neincluderea
operațiunilor companiilor care efectuează în principal curse
charter internaționale cu plată pentru necesitățile întreprin
derilor și particularilor — Livrarea de aeronave către un
operator care nu operează el însuși cu plată în principal pe
rute internaționale, dar care pune aeronava la dispoziția unui
operator care efectuează astfel de curse

[Directiva 2006/112/CE — Articolul 56 alineatul (1)
litera (e) — Articolul 135 alineatul (1) literele (f) și (g) —
Scutirea operațiunilor de gestionare a activelor prin
intermediul valorilor mobiliare (gestionare de portofolii)]
(2012/C 295/11)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Bundesfinanzhof
Părțile din acțiunea principală
Reclamant: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Pârâtă: Deutsche Bank AG

