
A jelen jogsértés esetleges igazolását illetően meg kell jegyezni, 
hogy Németország a pert megelőző eljárásban nem hivatkozott 
közérdeken alapuló olyan nyomós okra, amely igazolhatná a 
kifogásolt adórendszert. 

( 1 ) A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalma
zandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 
90/435/EGK tanácsi irányelv (HL L 225., 6. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 147. o.). 

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) 
által 2009. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — British Sky Broadcasting Group plc 
kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & 

Customs 

(C-288/09. sz. ügy) 

(2009/C 256/16) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: British Sky Broadcasting Group plc. 

Alperes: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & 
Customs 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. A Sky+ STB DRX 280 típusszámú modelljének megfelelő 
műszaki leírással rendelkező set-top boxot a 8528 71 13 
alszám alá kell-e besorolni a 2658/87/EGK tanácsi rendelet 
I. mellékletét módosító 1214/2007/EK bizottsági rende
letben ( 1 ) foglaltaknak megfelelően, a Bizottság által 2008. 
május 7-én elfogadott, az Európai Közösségek Kombinált 
Nómenklatúrájának magyarázatában (2008/C 112/03) 
szereplő, a 8521 90 00 és 8528 71 13 alszámokra vonat
kozó magyarázó rendelkezések ellenére? 

2. A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 
12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) módosított 12. cikke 
(5) bekezdésének a) pontja arra kötelezi-e a nemzeti vámha
tóságot, hogy olyan kötelező érvényű tarifális felvilágosítást 
bocsásson ki, amely összhangban van a KN magyarázatával, 
ha és ameddig a magyarázatot a KN vonatkozó rendelkezé
seivel, többek közt az általános értelmezési szabályokkal 

ellentétesnek nem nyilvánítják, vagy a nemzeti vámható
ságok kialakíthatják saját álláspontjukat a kérdésben, és 
figyelmen kívül hagyhatják a magyarázatot, amennyiben 
ilyen ellentétet vélnek felfedezni? 

3. Abban az esetben, ha a Sky+ STB DRX 280 típusszámú 
modelljének megfelelő műszaki leírással rendelkező set-top 
boxot a KN 8521 90 00 alszám alá kell sorolni, a közösségi 
jog alapján jogsértő lenne-e erre a termékre vámfizetési 
kötelezettséget kiróni, mivel ez sértené a Közösségek Infor
matikai Termékek Kereskedelméről szóló Megállapodás (a 
továbbiakban: ITA), valamint az 1994-es Általános Vám- 
és Kereskedelmi Egyezmény II:1 cikkének b) pontjában 
foglalt kötelezettséget, vagy a 8521 vámtarifaszám alá 
sorolás egyben azt is jelenti, hogy a szóban forgó termék 
nem tartozik az ITA vonatkozó részének hatálya alá? 

( 1 ) A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámta
rifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosí
tásáról szóló, 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági 
rendelet (HL L 286., 1–894. o.) 

( 2 ) HL 1992., L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. 
kötet, 307. o. 

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) 
által 2009. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — Pace plc kontra The Commissioners for 

Her Majesty's Revenue & Customs 

(C-289/09. sz. ügy) 

(2009/C 256/17) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Pace plc 

Alperes: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & 
Customs 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Egy kommunikációs funkcióval és merevlemezzel (a továb
biakban: HDD) rendelkező set-top boxot (a továbbiakban: 
STB) a Kombinált Nómenklatúra (a továbbiakban: KN) 
8528 71 13 alszáma alá kell-e sorolni a 2658/87/EGK 
tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 1214/2007/EK 
bizottsági rendeletben ( 1 ) és 1549/2006 bizottsági rende
letben ( 2 ) foglaltaknak megfelelően, a Bizottság által 2008. 
május 7-én elfogadott, az Európai Közösségek Kombinált 
Nómenklatúrájának magyarázatában (2008/C 112/03) 
szereplő, a 8521 90 00 és 8528 71 13 alszámokra vonat
kozó magyarázó rendelkezések ellenére?
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