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teenuste osutamist, kui nende õiguste seadmise ajal on nende
tulevaste teenuste kõik olulised asjaolud teada ja seega on eelkõige
asjaomased teenused täpselt määratletud, ning kui nimetatud
õiguste väärtust on võimalik rahas väljendada, mida peab kont
rollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

(Kohtuasi C-19/12) (1)
(Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 62, 63,
65, 73 ja 80 — Füüsiliste isikute poolt äriühingu kasuks
hoonestusõiguse seadmine ehitusteenuste eest, mida see
äriühing neile füüsilistele isikutele osutab — Vahetusleping
— Ehitusteenustelt tasumisele kuuluv käibemaks — Maksus
tatav teokoosseis — Sissenõutavus — Nii maksustatavate kui
ka maksuvabade tehingute lugemine maksustatava teokoos
seisu mõiste alla — Kogu tasu ette maksmine — Ettemakse
— Tehingu maksustatav väärtus, kui tasu koosneb asjadest
või teenustest — Vahetu õigusmõju)

Niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, kus tehingud ei ole
tehtud seotud poolte vahel direktiivi 2006/112 artikli 80 tähen
duses — mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus
—, tuleb selle direktiivi artikleid 73 ja 80 tõlgendada nii, et
nendega on vastuolus niisugune siseriiklik norm nagu põhikoh
tuasjas, mille alusel on juhul, kui tehingu eest tasutakse täies
ulatuses asjade või teenustega, tehingu maksustatav väärtus
tarnitud asjade või osutatud teenuste turuväärtus.

(2013/C 123/09)
Kohtumenetluse keel: bulgaaria

2. Direktiivi 2006/112 artiklitel 63, 65 ja 73 on vahetu
õigusmõju.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Varhoven administrativen sad
(1) ELT C 89, 24.3.2012.

Põhikohtuasja pooled
Kassatsioonkaebuse esitaja: Efir OOD

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Direktor na Direktsia „Obzhal
vane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. märtsi 2013.
aasta otsus (Székesfehérvári Törvényszéki (Ungari)
eelotsusetaotlus) — Gábor Fekete versus Nemzeti Adóés Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatósága
(Kohtuasi C-182/12) (1)

Ese
Eelotsusetaotlus — Varhoven administrativen sad — Nõukogu
28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb
ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1), artikli 62 punktide
1 ja 2 tõlgendamine — Maksustatava teokoosseisu tekkimine —
Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt kohaldatakse maksus
tatava teokoosseisu mõistet nii maksustatavatele kui ka maksu
vabadele tehingutele — Füüsiliste isikute poolt äriühingu kasuks
hoonestusõiguse seadmine selle äriühingu poolt asjassepuutuva
tele füüsilistele isikutele ehitusteenuste osutamise eest

(Tolliseadustik — Artikkel 137 — Tolliseadustiku rakendus
määrus — Artikli 561 lõige 2 — Täieliku imporditollimak
sust vabastuse tingimused — Kolmandas riigis elu- või
asukohta omavale omanikule kuuluva sõiduki importimine
liikmesriiki — Sõiduki eraviisiline kasutamine, milleks on
omanik volitanud muul viisil kui kasutajaga sõlmitud
töölepinguga — Vabastust ei anta)
(2013/C 123/10)
Kohtumenetluse keel: ungari
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Székesfehérvári Törvényszék

Resolutsioon
1. Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ,
mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikleid 63 ja 65 tuleb
tõlgendada nii, et niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, kus
hoonestusõigus on seatud hoonete ehitamise eesmärgil äriühingu
kasuks teatavate hoonete — mille viimane kohustub hoonestus
õiguse seadnud isikutele valmiskujul üle andma — ehitamise
teenuse eest, ei ole nende artiklitega vastuolus, kui nende ehitustee
nuste eest tasumisele kuuluv käibemaks muutub sissenõutavaks
alates hoonestusõiguse seadmisest, see tähendab enne nende

Põhikohtuasja pooled
Hageja: Gábor Fekete

Kostja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális
Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

