
Az alapeljárás felei 

Felperes: PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft. 

Alperes: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Hatósági Főosz
tály, Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nógrád Megyei Bíróság 
— A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 
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.) 17. cikkének 
értelmezése — A támogatott termékbeszerzés utáni adó levon
hatóságát a nem támogatott hányadra korlátozó nemzeti rendel
kezés. 

Rendelkező rész 

1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan
golásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap 
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik 
tanácsi irányelv 17. cikkének (2) és (6) bekezdését úgy kell értel
mezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 
amely államháztartási támogatásban részesülő termékbeszerzés 
esetén a kapcsolódó hozzáadottérték-adó levonását csak az említett 
beszerzés nem támogatott hányada erejéig teszi lehetővé. 

2) A 77/388 hatodik irányelv 17. cikkének (2) bekezdése olyan 
jogokat biztosít az adóalanyok számára, amelyekre a tagállami 
bíróság előtt az említett rendelkezéssel összeegyeztethetetlen 
nemzeti szabályozással szemben hivatkozhatnak. 

( 1 ) HL C 116., 2008.5.9. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 2-i ítélete (a 
Thüringer Finanzgericht, Gotha [Németország] előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Glückauf Brauerei GmbH 

kontra Hauptzollamt Erfurt 

(C-83/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(A jövedéki adók szerkezetének összehangolása — 92/83/EGK 
irányelv — A 4. cikk (2) bekezdése — Más sörfőzdéktől jogi 
és gazdasági szempontból független kisüzemi sörfőzde — A 
jogi függetlenség és a gazdasági függetlenség kritériumai — 

Közvetett befolyás lehetősége) 

(2009/C 141/27) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Thüringer Finanzgericht, Gotha 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Glückauf Brauerei GmbH 

Alperes: Hauptzollamt Erfurt 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thüringer Finanzge
richt, Gotha (Németország) — Az alkohol és az alkoholtartalmú 
italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 
1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv (HL L 316., 
21. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 206. 
o.) 4. cikke (2) bekezdésének értelmezése — A „független 
kisüzemi sörfőzdeként” történő minősülés a kedvezményes jöve
déki adó alkalmazása szempontjából — Olyan sörfőzde, amely 
két másik sörfőzde közvetlen befolyása alá kerülhet a részesedés 
aránya és a szavazati jogok elosztása miatt. 

Rendelkező rész 

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének 
összehangolásáról szóló, 1992. október 19-jei 92/83/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikke (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a helyzet, 
amely a részesedésekre és a szavazati jogokra tekintettel strukturális 
kapcsolatokkal jellemezhető, és arra vezet, hogy több érintett sörfőz
dében vezető tisztséget betöltő egyazon személy — a tanúsított maga
tartásától függetlenül — képes befolyást gyakorolni azok kereskedelmi 
döntéseinek meghozatalára, kizárja, hogy e sörfőzdéket gazdasági 
szempontból egymástól függetlennek lehessen tekinteni. 

( 1 ) HL C 128., 2008.5.24. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2009. április 2-i ítélete (a 
Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) — Hauptzollamt Bremen kontra J. E. 

Tyson Parketthandel GmbH hanse j. 

(C-134/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2193/2003/EK rendelet — Az Amerikai Egyesült Államokból 
származó egyes termékekre vonatkozó kiegészítő behozatali 
vámok — Időbeli hatály — A 4. cikk (2) bekezdése — Az 
említett rendelet hatálybalépését követően exportált termékek, 
amelyek azonban bizonyíthatóan úton voltak már a Közösség 
felé az említett vámok alkalmazásának kezdő időpontjában — 

Vámfizetési kötelezettség) 

(2009/C 141/28) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Bundesfinanzhof 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Hauptzollamt Bremen 

Alperes: J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.
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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesfinanzhof — Az 
Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre 
vonatkozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról 
szóló, 2003. december 8-i 2193/2003/EK tanácsi rendelet (HL 
L 328., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 15. kötet, 6. 
o.) 4. cikke (2) bekezdésének értelmezése — Az Amerikai Egye
sült Államokból a Közösségbe exportált termékek kiegészítő 
vámkötelezettsége az említett rendelet hatálybalépését követően, 
de amelyek bizonyíthatóan úton voltak már a Közösség felé a 
kiegészítő vámok alkalmazásának kezdő időpontjában, és 
amelyek rendeltetési helye nem volt módosítható. 

Rendelkező rész 

Az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonat
kozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról szóló, 2003. 
december 8-i 2193/2003/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekez
dését annak szövegével egyezően úgy kell értelmezni, hogy azok a 
termékek, amelyek a rendelet hatályba lépésének időpontjában már 
bizonyíthatóan úton voltak az Európai Közösség területe felé, és 
amelyek rendeltetési helye nem volt módosítható, nem tartoznak a 
kiegészítő vámok hatálya alá. 

( 1 ) HL C 171., 2008.7.5. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2009. április 2-i ítélete (az 
Oberlandesgericht Karlsruhe (Németország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Rafet Kqiku elleni 

büntetőeljárás 

(C-139/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Vízumok, menekültügy, bevándorlás — Svájci tartózkodási 
engedéllyel rendelkező harmadik állambeli állampolgár — 
Az átutazástól eltérő célból történő belépés és tartózkodás 

valamely tagállam területén — Vízum hiánya) 

(2009/C 141/29) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Oberlandesgericht Karlsruhe 

Az alap-büntetőeljárás résztvevője 

Rafet Kqiku 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberlandesgericht 
Karlsruhe — A személyek külső határokon történő, Svájc és 
Liechtenstein által a területükön történő átutazás céljából 
kiadott egyes tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által 
történő egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített 
rendszerének bevezetéséről szóló, 2006. június 14-i 

896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 
167., 2006. június 20., 8. o.) 1. és 2. cikkének értelmezése 
— Annak lehetősége, hogy valamely, a korábbi Szerbia és 
Montenegró Államközösség állampolgárságával rendelkező, 
Svájcban lakó és svájci C típusú állandó tartózkodási engedéllyel 
rendelkező személy vízum nélkül átutazástól eltérő célok érde
kében belépjen a Németországi Szövetségi Köztársaság területére 
és két napot ott tartózkodjon 

Rendelkező rész 

A személyek külső határokon történő, Svájc és Liechtenstein által a 
területükön történő átutazás céljából kiadott egyes tartózkodási enge
délyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló 
ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló, 2006. június 
14-i 896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot úgy kell 
értelmezni, hogy az e határozat mellékletében felsorolt, a Svájci Állam
szövetség és a Liechtensteini Hercegség által vízumkötelezettség alá 
tartozó harmadik országok állampolgárainak kiadott tartózkodási 
engedélyt kizárólag a tranzitvízummal kell egyenértékűnek tekinteni. 
A tagállamok területén való átutazás céljából való belépéshez a 
külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e köte
lezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak 
felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és 2. cikkében meghatározott 
követelmények teljesülése érdekében elegendő, ha a fenti határozat 
hatálya alá tartozó személy a Svájci Államszövetség vagy a Liechtens
teini Hercegség által kiadott, és ugyanezen határozat mellékletében 
említett tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

( 1 ) HL C 183., 2008.7.19. 

A Bíróság (első tanács) 2009. április 23-i ítélete (a Hof van 
Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik 
international, VO Sembodja BV, Parc Healthcare 

International Limited kontra Omnipol Ltd 

(C-167/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 
44/2001/EK rendelet — A 43. cikk (1) bekezdése — Jogha

tóság és a határozatok végrehajtása — A »fél« fogalma) 

(2009/C 141/30) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Hof van Cassatie van België 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO 
Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited 

Alperes: Omnipol Ltd
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