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Svarande: Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och A. Engman)

Begäran om förhandsavgörande — Conseil d'État — Tolkningen
av artiklarna 2.1, 5.1 och 6.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG
av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system
för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1;
svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28) — Kopiering —
Kriterier som ska beaktas för att skilja en leverans av varor från
ett tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i sjätte
direktivet

Saken
Fördragsbrott — Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa Europaparla
mentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006
om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i sam
band med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och
om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54)

Domslut
Artikel 5.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977
om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsätt
ningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräk
ningsgrund ska tolkas så, att kopieringsverksamhet utgör leverans av
varor i den utsträckning som verksamheten är begränsad till mång
faldigandet av dokument på någon form av medium och då rätten att
förfoga över kopiorna överförs från den som utför kopieringen till den
kund som har beställt dem. En sådan verksamhet ska emellertid kva
lificeras som tillhandahållande av tjänster, i den mening som avses i
artikel 6.1 i direktiv 77/388, om den även innefattar tillhandahål
landet av tilläggstjänster, vilka kan anses huvudsakliga i förhållande
till leveransen av varor, och tilläggstjänsterna därför utgör de tjänster
som kunden efterfrågar i sig. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till
tilläggstjänsternas betydelse för kunden, till den tid som krävs för att
utföra tilläggstjänsterna, till i vilken omfattning som originaldokumen
ten behöver bearbetas och till hur stor andel av den sammanlagda
kostnaden som tilläggstjänsterna utgör.

Domslut
1. Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den
15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgäng
liga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommuni
kationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, genom att
inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författ
ningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2. Konungariket Sverige ska ersätta rättegångskostnaderna.
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