Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec C-33/16
Konanie začaté na návrh A Oy
(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus)
„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Smernica
2006/112/ES – Článok 148 písm. d) – Oslobodenie od dane – Poskytovanie služieb potrebných pre
priame potreby plavidiel používaných na plavbu na otvorenom mori a ich náklad – Služby nakládky
a vykládky poskytované subdodávateľom na účet sprostredkovateľa“
Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 4. mája 2017
1.

Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty –
Oslobodenia od daní – Poskytovanie služieb potrebných pre priame potreby plavidiel používaných
na plavbu na otvorenom mori a ich náklad – Pôsobnosť – Služby nakládky tovaru na plavidlo
alebo vykládky tovaru z plavidla – Zahrnutie
[Smernica Rady 2006/112, článok 148 písm. d)]

2.

Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty –
Oslobodenia od daní – Poskytovanie služieb potrebných pre priame potreby plavidiel používaných
na plavbu na otvorenom mori a ich náklad – Pôsobnosť – Služby nakládky a vykládky
poskytované subdodávateľom na účet sprostredkovateľa – Zahrnutie – Služby nakládky
a vykládky tovaru poskytované majiteľovi tohto tovaru v konečnom štádiu obchodovania –
Zahrnutie
[Smernica Rady 2006/112, článok 148 písm. d)]

1. Článok 148 písm. d) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že služby nakládky alebo vykládky plavidla sú
službami vykonanými pre priamu potrebu nákladu plavidiel uvedených v článku 148 písm. a) tejto
smernice.
V tejto súvislosti treba poznamenať, že článok 148 písm. c) smernice 2006/112, na ktorý výslovne
odkazuje článok 148 písm. d) tejto smernice, má za cieľ, podobne ako posledné uvedené ustanovenie,
oslobodiť od dane služby spojené s medzinárodnou námornou dopravou a na označenie týchto služieb
odkazuje na tie isté plavidlá, teda plavidlá uvádzané v písmene a) toho istého článku. Keďže tieto dve
ustanovenia sú podobné a dopĺňajú sa, pojem „priame potreby plavidla a jeho nákladu“ treba vykladať
inšpirujúc sa štruktúrou ustanovení článku 148 písm. c) uvedenej smernice.
Treba poznamenať, že článok 148 písm. c) smernice 2006/112 oslobodzuje od dane najmä nájom,
opravu a údržbu, ak sa tieto týkajú predmetu, ktorý slúži na prevádzku plavidla patriaceho pod
písm. a) tohto článku. Tento článok 148 písm. c) teda stanovuje požiadavku existencie spojenia medzi
poskytnutím vykonaných služieb a prevádzkou predmetného plavidla (pozri v tomto zmysle rozsudok
zo 4. júla 1985, Berkholz, 168/84, EU:C:1985:299, bod 21).
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Služby nakládky a vykládky nákladu spĺňajú túto požiadavku. Preprava nákladu totiž predstavuje
obvyklú formu prevádzky námorných plavidiel. Na to, aby náklad mohol byť prepravený a aby plavidlo
mohlo byť takto prevádzkované, je potrebné, aby uvedený náklad bol naložený na palubu tohto plavidla
v prístave vyplávania a potom vyložený v prístave určenia.
(pozri body 22 – 24, 26, bod 1 výroku)
2. Článok 148 písm. d) smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé oslobodené od
dane môžu byť nielen plnenia týkajúce sa vykonávania nakládky alebo vykládky plavidla patriaceho pod
článok 148 písm. a) tejto smernice, ku ktorým dochádza v konečnom štádiu obchodovania s takou
službou, ale tiež plnenia vykonávané v skoršom štádiu, ako je plnenie poskytované subdodávateľom
hospodárskemu subjektu, ktorý ho následne fakturuje špedičnému alebo dopravnému podniku, a po
druhé oslobodené môžu byť aj plnenia nakládky a vykládky nákladu poskytované držiteľovi tohto
nákladu, ako je jeho vývozca alebo dovozca.
V takom kontexte Súdny dvor v bode 24 rozsudku zo 14. septembra 2006, Elmeka (C-181/04 až
C-183/04, EU:C:2006:563), na ktorý odkazuje vnútroštátny súd, uviedol, že oslobodenie od dane
uvedené v článku 15 bode 8 šiestej smernice, ktorého znenie je identicky prebraté v článku 148
písm. d) smernice 2006/112, sa uplatňuje iba na plnenia, ku ktorým dochádza v konečnom štádiu
obchodovania s predmetnou službou.
Takúto judikatúru prispôsobenú osobitostiam vecí, ktorých sa týkal uvedený rozsudok súvisiaci
s poskytovaním služieb, ktoré možno zneužiť na iný než ich pôvodný účel, nemožno prebrať na
situácie, v ktorých vzhľadom na ich povahu účel poskytnutia služieb možno považovať za istý hneď,
ako sa služba dohodne. V takých situáciách je správne a jednoznačné uplatnenie oslobodenia od dane
uvedené v článku 148 písm. d) smernice 2006/112 zabezpečené bez toho, aby sa vyžadovalo zavedenie
mechanizmov kontroly a dohľadu.
Taká je situácia služieb nakládky a vykládky, ako sú služby v konaní vo veci samej. Z odpovede na prvú
otázku totiž vyplýva, že overenie toho, či tieto služby spĺňajú podmienky uplatnenia oslobodenia od
dane uvedeného v článku 148 písm. d) smernice 2006/112, závisí výlučne od typu plavidla, na ktoré
alebo z ktorého sa vykonáva nakládka a vykládka. Použitie týchto služieb teda možno určiť z ich
dohodnutých podmienok poskytnutia.
Naopak, v prípade plnení nakládky a vykládky nákladu, tieto plnenia priamo súvisia s prepravovanými
nákladmi a výdavky na nich, ako také, teda možno preniesť na držiteľov týchto nákladov, keďže
poskytnutie týchto plnení uvedeným držiteľom treba považovať za vždy tvoriace súčasť obchodného
reťazca uvedených plnení. Z toho vyplýva, že takéto plnenia možno oslobodiť od dane na základe
článku 148 písm. d) smernice 2006/112.
(pozri body 31, 33, 34, 45, 46, bod 2 výroku)
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