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Instanța de trimitere
Finanzgericht München

Părțile din procedura principală
Reclamantă: BMW Bayerische Motorenwerke AG
Pârât: Hauptzollamt München

Întrebarea preliminară
Costul dezvoltării unui program informatic care este produs în Uniunea Europeană, pus la dispoziția vânzătorului cu titlu gratuit de
către cumpărător și care a fost instalat pe unitatea de control importată trebuie adăugat la valoarea de tranzacționare a produsului
importat în conformitate cu articolul 71 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în cazul în care acestea nu sunt cuprinse în prețul efectiv
plătit sau de plătit pentru produsul importat?

(1) JO 2013, L 269, p. 1.
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Întrebările preliminare
1)

O societate cu răspundere limitată care exercită o activitate economică poate să nu fie considerată o întreprindere mică și mijlocie (denumită în continuare „IMM”) în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din anexa I la Regulamentul nr. 651/2014 (1)
doar pentru că 90 % din capitalul social al acesteia este deținut de o fundație de drept civil al cărei consiliu director, care nu are
competența administrării entității, este format din 17 membri, dintre care doi sunt reprezentanți ai unor ministere, unul este
primarul unui oraș, unul este rectorul unei universități, trei sunt profesori la această universitate, unul este președintele unei
alte instituții de studii superioare, iar unul este directorul unei camere de comerț și industrie?

2)

Universitățile și instituțiile de învățământ superior de stat, precum și camerele de comerț și industrie sunt organisme publice în
sensul articolului 3 alineatul (4) din anexa I la Regulamentul nr. 651/2014?

3)

Persoanele care desfășoară o activitate voluntară neremunerată în cadrul consiliului director al fundației sunt organisme
publice în sensul articolului 3 alineatul (4) din anexa I la Regulamentul nr. 651/2014 pentru simplul motiv că lucrează cu
normă întreagă în cadrul unui organism public?

4)

Controlul exercitat de către organismele publice în sensul articolului 3 alineatul (4) din anexa I la Regulamentul nr. 651/2014
presupune faptul că organele organismelor publice pot da instrucțiuni, în temeiul unui raport juridic, membrilor voluntari
neremunerați ai consiliului director, în sensul unui anumit comportament de vot în cadrul consiliului director?

5)

Controlul indirect al drepturilor de vot de către organismele publice presupune că s-a stabilit că organismele publice influențează membrii consiliului director, astfel încât aceștia să își exercite drepturile de vot într-un mod stabilit de către organismele
publice?

6)

Un control indirect al drepturilor de vot de către organismele publice există deja atunci când există posibilitatea ca membrii
voluntari neremunerați ai consiliului director să țină seama, în activitatea pe care o desfășoară în cadrul consiliului director, de
interesele organizațiilor publice din care provin?

7)

Expresia „sunt controlate [...] solidar” în sensul articolului 3 alineatul (4) din anexa I la Regulamentul nr. 651/2014 presupune
că poate fi stabilită formarea unei voințe solidare a organismelor publice în ceea ce privește drepturile de vot?

8)

Expresia „sunt controlate” în sensul articolului 3 alineatul (4) din anexa I la Regulamentul nr. 651/2014 presupune aplicarea
efectivă a statutului de către fundație sau o posibilă interpretare a textului statutului?

(1) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO 2014, L 187, p. 1).
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