
Az alapeljárás felei

Felperes: Karol Mihal

Alperes: Daňový úrad Košice V

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Najvyšší súd Slovenskej
republiky – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabá-
lyainak 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.) 4. cikke
(5) bekezdése első albekezdésének értelmezése – Hatóságként
tevékenységeket és ügyleteket végző közjogi intézmény adóa-
lanyiságának hiánya – Bírósági végrehajtók adóalanyisága közfel-
adataik gyakorlása során – Közvetlen hatály

Rendelkező rész

A magánszemély által gyakorolt olyan tevékenység, mint a bírósági
végrehajtóé, nem hozzáadottértékadó-mentes pusztán azon tény okán,
hogy e tevékenység lényege a hatóságok hatáskörébe tartozó aktusok
végzése. Még azt feltételezve is, hogy feladatának teljesítése során ilyen
aktusokat végez, a bírósági végrehajtó az alapügyben szereplőhöz
hasonló szabályozás értelmében – mivel nem alkotja részét a közigaz-
gatás szervezetének – nem közjogi intézményként, hanem szabadfoglal-
kozás keretében egyéni vállalkozóként gyakorolja tevékenységét, követke-
zésképpen nem részesülhet a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rend-
szer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 4. cikke (5) bekezdésének első
albekezdésében előírt mentességben.
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A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. május 22-i végzése (a
Hoge Raad der Nederlanden Den Haag [Hollandia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. Ilhan kontra

Staatssecretaris van Financiën

(C-42/08. sz. ügy) (1)
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Szolgáltatásnyújtás szabadsága – EK 49-55. cikk – Gépjár-
művek – Az egyik tagállamban használt, de a másik tagál-
lamban nyilvántartásba vett és bérelt gépjármű – E jármű
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A Hoge Raad der Nederlanden Den Haag előzetes döntéshozatal
iránti kérelme – Az EK 49 –55. cikk értelmezése – Nemzeti
szabályozás, amely regisztrációs adó kivetését írja elő a nemzeti
közúthálózat gépjárművel történő használatának megkezdésekor
e közúthálózat használatának idejétől függetlenül – E tagál-
lamban lakó, másik tagállamban nyilvántartásba vett és alapve-
tően az első tagállamban üzleti és magáncélú használatra szánt
gépjárművet három év időtartamra bérlő személy adóalanyisága

Rendelkező rész

Az EK 49–55. cikkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás alkalma-
zása, mint az alapügybeli, amely szerint az egyik tagállamban lakó-
hellyel vagy székhellyel rendelkező személy, aki egy másik tagállamban
nyilvántartásba vett és bérelt gépjárművet főként e tagállamban
használ, köteles az első tagállam közúthálózatának e járművel történő
használatának megkezdésekor adót fizetni, amelynek összegét anélkül
számítják ki, hogy figyelembe vennék az említett járműre vonatkozó
bérleti szerződés futamidejét, vagy az említett közúthálózat e járművel
történő használatának időtartamát.
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A T-128/06. sz., Japan Tobacco, Inc. kontra Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ügyben 2008. január 30-án hozott ítélet
ellen a Japan Tobacco, Inc. által 2008. április 3-án benyúj-

tott fellebbezés – Torrefacçao Camelo
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Fellebbező: Japan Tobacco, Inc. (képviselők: A. Ortiz López,
S. Ferrandis González és E. Ochoa Santamaría, ügyvédek)
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