C 63/22

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3) Jos kysymykseen 1 annettava vastaus on myöntävä: onko
jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukais
tamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktii
vin 77/388/ETY liitteessä H olevan 1 ryhmän käsitettä ”elin
tarvike” tulkittava siten, että se kattaa ”mukaan otettavaksi
tarkoitetut” elintarvikkeet vain sellaisina kuin ne myydään
tavanomaisesti elintarvikeliikkeessä, vai kattaako se myös
ruoka-annokset tai ateriat, jotka on — keittämällä, pais
tamalla, leipomalla tai muulla tavalla — valmistettu välittö
mästi nautittavaksi?

13.3.2010

tamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktii
vin 77/388/ETY liitteessä H olevan 1 ryhmän käsitettä ”elin
tarvike” tulkittava siten, että se kattaa ”mukaan otettavaksi
tarkoitetut” elintarvikkeet vain sellaisina kuin ne myydään
tavanomaisesti elintarvikeliikkeessä, vai kattaako se myös
ruoka-annokset tai ateriat, jotka on — keittämällä, pais
tamalla, leipomalla tai muulla tavalla — valmistettu välittö
mästi nautittavaksi?

(1) EUVL L 145, s. 1
(1 )

EUVL L 145, s. 1

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on
esittänyt 3.12.2009 — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater
GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hamburg-BarmbekUhlenhorst

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on
esittänyt 3.12.2009 — Lothar Lohmeyer v. Finanzamt
Minden
(Asia C-501/09)

(Asia C-499/09)

(2010/C 63/36)

(2010/C 63/35)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Oikeudenkäyntikieli: saksa
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset
Kantaja ja Revision-valittaja: Hans-Joachim Flebbe Filmtheater
GmbH & Co. KG

Vastaaja ja Revision-vastapuoli: Finanzamt Hamburg-BarmbekUhlenhorst

Pääasian asianosaiset
Kantaja ja Revision-valittaja: Lothar Lohmeyer

Vastaaja ja Revision-vastapuoli: Finanzamt Minden

Ennakkoratkaisukysymykset
Ennakkoratkaisukysymykset
1) Onko silloin kyseessä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsää
dännön yhdenmukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuuden
nen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) 5 artiklassa tarkoi
tettu tavaran luovutus, kun ruoka-annoksia tai aterioita
myydään välittömästi nautittavaksi?

2) Vaikuttaako kysymykseen 1 annettavaan vastaukseen se,
suoritetaanko tässä yhteydessä täydentäviä palveluja
(pöytien, tuolien tai muun ruokailuinfrastruktuurin antami
nen käyttöön, elokuvan esittäminen)?

3) Jos kysymykseen 1 annettava vastaus on myöntävä: onko
jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukais

1) Onko jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhden
mukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston
direktiivin 77/388/ETY (1) liitteessä H olevan 1 ryhmän kä
sitettä ”elintarvike” tulkittava siten, että se kattaa ”mukaan
otettavaksi tarkoitetut” elintarvikkeet vain sellaisina kuin ne
tyypillisesti myydään elintarvikeliikkeessä, vai kattaako se
myös ruoka-annokset tai ateriat, jotka on — keittämällä,
paistamalla, leipomalla tai muulla tavalla — valmistettu vä
littömästi nautittavaksi?

2) Jos välittömästi nautittavaksi valmistetut ruoka-annokset ja
ateriat ovat jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yh
denmukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvos
ton direktiivin 77/388/ETY liitteessä H olevassa 1 ryhmässä
tarkoitettuja ”elintarvikkeita”:
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Onko jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhden
mukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston
direktiivin 77/388/ETY 6 artiklan 1 kohdan ensimmäistä
virkettä tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluvat
sellaisten vasta valmistettujen ruoka-annosten ja aterioiden
myynti, jotka kuluttajat nauttivat ruokailuinfrastruktuuria,
kuten esimerkiksi ruokailutasoja, korkeita pöytiä tai vastaa
via, käyttäen paikan päällä ja joita kuluttajat eivät ota mu
kaan?
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suoritus (valmiiden ruoka-annosten tai aterioiden toimitta
minen sekä niiden kuljettaminen ja mahdollisesti ruokailu
välineiden ja astioiden ja/tai korkeiden pöytien käyttöön
antaminen sekä käyttöön annettujen tavaroiden noutami
nen) luokiteltava lievemmin verotettavaksi elintarvikkeiden
luovutukseksi (tämän direktiivin liitteessä H oleva 1 ryhmä)
vai palvelujen suorittamiseksi, jota ei veroteta lievemmin
(tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohta)?
3) Jos kysymykseen 2 vastataan kieltävästi:

(1) EUVL L 145, s. 1

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on
esittänyt 3.12.2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG
v. Finanzamt Detmold
(Asia C-502/09)
(2010/C 63/37)

Onko jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhden
mukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston
direktiivin 77/388/ETY 2 artiklan 1 kohdan, luettuna yh
dessä sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan
kanssa, mukaista pelkästään verrata sellaisten osuuksien
(kaksi tai useampia) määrää, joilla on palvelujen suorittami
sen luonne, niiden osuuksien määrään, joilla on tavaran
luovutuksen luonne, kun juhlapalveluyrityksen yhtä koko
naisuutta oleva suoritus luokitellaan joko tavaroiden luovu
tukseksi tai palvelujen suoritukseksi, vai ovatko ne osuudet,
joilla on palvelujen suorittamisen luonne, ratkaisevia niiden
määrästä riippumatta — ja jos näin on, minkä ominaisuuk
sien perusteella?

Oikeudenkäyntikieli: saksa
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

(1) EUVL L 145, s. 1

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset
Kantaja ja Revision-valittaja: Fleischerei Nier GmbH & Co. KG

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 4.12.2009
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
(seitsemäs jaosto) asiassa T-263/07, Euroopan yhteisöjen
komissio v. Viron tasavalta, 23.9.2009 antamasta tuomiosta

Vastaaja ja Revision-vastapuoli: Finanzamt Detmold
(Asia C-505/09 P)
(2010/C 63/38)

Ennakkoratkaisukysymykset
1) Onko jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhden
mukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston
direktiivin 77/388/ETY (1) liitteessä H olevan 1 ryhmän kä
sitettä ”elintarvike” tulkittava siten, että se kattaa ”mukaan
otettavaksi tarkoitetut” elintarvikkeet vain sellaisina kuin ne
tyypillisesti myydään elintarvikeliikkeessä, vai kattaako se
myös ruoka-annokset tai ateriat, jotka on — keittämällä,
paistamalla, leipomalla tai muulla tavalla — valmistettu vä
littömästi nautittavaksi?
2) Jos välittömästi nautittavaksi valmistetut ruoka-annokset ja
ateriat ovat jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yh
denmukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvos
ton direktiivin 77/388/ETY liitteessä H olevassa 1 ryhmässä
tarkoitettuja ”elintarvikkeita”:
Onko ruoka-annosten tai aterioiden valmistaminen otettava
huomioon palvelujen suoritusten osuutena, kun ratkaistaan
sitä, onko juhlapalveluyrityksen yhtä kokonaisuutta oleva

Oikeudenkäyntikieli: viro
Asianosaiset
Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Kružíková, E. White
ja E. Randvere)
Muut osapuolet: Viron tasavalta, Liettuan tasavalta, Slovakian ta
savalta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kunin
gaskunta

Vaatimukset
— valituksenalainen tuomio on kumottava
— Viron tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyn
tikulut.

