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Komisia tvrdí, že Fínsko po prvé nepreukázalo, že by režim výnimky predstavoval „rozumné využívanie“ v zmysle článku 9 ods. 1
písm. c) smernice 2009/147/ES. Fínsko najmä nepodložilo riadnymi vedeckými dôkazmi to, či je zabezpečené, že sa relevantná
populácia kajky morskej zachová na uspokojujúcej úrovni.
Po druhé Fínsko nepreukázalo, že povolený jarný lov sa týka len využívania vtáctva „v malom rozsahu“ podľa článku 9 ods. 1 písm. c)
smernice 2009/147/ES.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7)

Vec

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené
kráľovstvo) 15. marca 2019 — Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her
Majesty's Revenue and Customs

C-231/19:

(Vec C-231/19)
(2019/C 172/24)
Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľka: Blackrock Investment Management (UK) Limited
Odporcovia: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky
Má sa článok 135 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES (1) v situácii, keď poskytovateľ, ktorý je treťou stranou, poskytuje jediné
plnenie správcovských služieb v zmysle uvedeného článku správcovi fondu, ktorý ho používa na správu podielových fondov (PF) i na
správu iných fondov, ktoré nie sú podielové (IIF), vykladať v tom zmysle, že:
a)

ide o jediné plnenie, na ktoré sa uplatní jednotná sadzba dane? Ak áno, ako sa má táto jednotná sadzba určiť? Alebo
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má sa protihodnota za toto jediné plnenie pomerne rozdeliť v závislosti od použitia správcovských služieb (napríklad podľa
hodnoty prostriedkov spravovaných v rámci PF, resp. IIF), takže časť jediného plnenia bude oslobodená od dane a časť bude
dani podliehať?

(1) Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. V. EÚ L 347, 2006, s. 1).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 18. marca
2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments
Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Vec C-235/19)
(2019/C 172/25)
Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolatelia: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited
Odporcovia: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciálna otázka
Je poskytovanie služieb SDF, aké poskytujú a) poisťovatelia a/alebo b) nepoisťovatelia správcom „poisťovacou transakciou“ v zmysle
článku 135 ods. 1 písm. a) smernice o DPH (1) [predtým článok 13B písm. a) šiestej smernice]?

(1) Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené
kráľovstvo) 20. marca 2019 — Eli Lilly and Company/Genentech Inc.
(Vec C-239/19)
(2019/C 172/26)
Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
High Court of Justice (Chancery Division)

