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2. Če bo odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali se pravica
distribuiranja za kopijo računalniškega programa na podlagi
člena 4(2), prva polovica stavka, Direktive 2009/24/ES
izčrpa, če je pridobitelj z dovoljenjem imetnika pravice
izdelal kopijo tako, da je naložil program z interneta na
nosilec podatkov?

3. Če bo tudi odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: ali se
lahko tudi tisti, ki je pridobil „rabljeno“ licenco za
programsko opremo za izdelavo kopije programa, kot
„zakoniti pridobitelj“ na podlagi členov 5(1) in 4(2), prva
polovica stavka, Direktive 2009/24/ES sklicuje na izčrpanje
pravice distribuiranja za kopijo računalniškega programa, ki
jo je prvi pridobitelj z dovoljenjem imetnika pravice izdelal
tako, da je naložil program z interneta na nosilec podatkov,
če je prvi pridobitelj njegovo kopijo programa izbrisal ali je
ne uporablja več?

(1) Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.
aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (kodifici
rana različica); UL L 111, str. 16.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo
Najvyšším súdom Slovenskej republiky (Slovaška
republika) 4. aprila 2011 – Daňové riaditeľstvo
Slovenskej republiky proti Profitube spol. sro
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predelal v sistemu aktivnega oplemenitenja v okviru sistema
odloga, nato pa končni izdelek, namesto da bi ga subjekt, ki
je to blago predelal, takoj izvozil v skladu s členom 114
Uredbe EGS št. 2913/92, v tem istem skladišču dobavil
drugi družbi iz te države članice, ki pa blaga iz tega carin
skega skladišča ni sprostila v prosti promet, ampak ga je
vrnila v postopek carinskega skladiščenja, za omenjeno
prodajo blaga v tem istem carinskem skladišču vedno
uporabljajo le carinski predpisi Skupnosti oziroma ali se je
pravni položaj z zadevno prodajo tako spremenil, da za
navedeno transakcijo velja sistem iz Šeste direktive Sveta
77/388/EGS (1) z dne 17. maja 1977, oziroma ali je mogoče
zaradi cilja sistema davka na dodano vrednost v skladu s
Šesto direktivo javno carinsko skladišče, ki je na ozemlju
ene države članice, šteti za del ozemlja Skupnosti, natanč
neje za ozemlje te države članice, v skladu z opredelitvijo iz
člena 3 Šeste direktive?

2. Ali je zgoraj omenjeni primer mogoče presojati ob upošte
vanju doktrine zlorabe pravic, ki jo je določilo Sodišče
Evropske unije glede uporabe Šeste direktive (sodba z dne
21. februarja 2006 v zadevi Halifax, C 255/02), tako, da je
tožeča stranka z dobavo blaga v javnem carinskem
skladišču, ki je na ozemlju Slovaške republike, že izvedla
odplačno dobavo blaga na nacionalnem ozemlju?

3. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen v smislu, da za
zadevno transakcijo velja sistem iz Šeste direktive, ali ta
transakcija pomeni obdavčljivi dogodek,

a) ki je vezan na obveznost obračuna davka v skladu s
členom 10(1) in (2) Šeste direktive, ker je bila dobava
blaga izvedena v carinskem skladišču, ki je na ozemlju
Slovaške republike, oziroma

Jezik postopka: slovaščina
Predložitveno sodišče
Najvyšší súd Slovenskej republiky
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Vprašanja za predhodno odločanje
1. Ali se v primeru, da je uvoznik iz države članice Evropske
unije v letih 2005 in 2006 v javno carinsko skladišče, ki je
v tej državi, [uvozil] blago iz države, ki ni članica Evropske
unije (Ukrajina), v tem carinskem skladišču potem blago

b) ker po uvozu blaga iz tretje države (člen 10(3) Šeste
direktive) oziroma med njegovim skladiščenjem v tem
carinskem skladišču carinski postopek ni bil opravljen
zaradi dobave uskladiščenega blaga drugemu subjektu
države članice?

4. Ali so izpolnjeni cilji, določeni v preambuli Šeste direktive,
zlasti cilji GATT (STO), če za dobavo blaga, ki je iz tretje
države uvoženo v carinsko skladišče, ki je v državi članici
Evropske skupnosti, tam nato predelano in v tem carinskem
skladišču prodano drugemu subjektu te države članice, ne
velja sistem davka na dodano vrednost v tej državi članici?

(1) Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje
držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano
vrednost: enotna osnova za odmero.

