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Komisija trdi, da Finska, prvič, ni dokazala, da sistem odstopanja zagotavlja „sprejemljive oblike uporabe“ v smislu člena 9(1)(c) Direktive 2009/147/ES. Finska zlasti ni predložila znanstvenih dokazov, ki bi dokazovali, da je zagotovljeno, da se ohranja ustrezna populacija rac gaga.
Drugič, Finska ni dokazala, da se dovoljeni spomladanski lov nanaša na uporabo ptic „v majhnem številu“ v skladu z členom 9(1)(c)
Direktive 2009/147/ES.

(1) Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 2010, str. 7).

Zad eva

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
(Združeno kraljestvo) 15. marca 2019 – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for
Her Majesty's Revenue and Customs

C-

(Zadeva C-231/19)
(2019/C 172/24)
Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari
Pritožnik: Blackrock Investment Management (UK) Limited
Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanje za predhodno odločanje
Pravilna razlaga člena 135(1)(g) Direktive Sveta 2006/112/ES (1), če tretja oseba, ki opravlja storitve za upravljavca sklada, opravi enotno dobavo storitev upravljanja v smislu tega člena, ta upravljavec skladov pa to storitev uporablja pri upravljanju posebnih investicijskih skladov (PIS) in pri upravljanju skladov, ki niso posebni investicijski skladi (skladi, ki niso PIS):
(a)

Ali za to enotno dobavo velja ena davčna stopnja? Če je tako, kako se ta davčna stopnja določi? oziroma
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(b)
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Ali je treba plačilo za to enotno dobavo razdeliti glede na uporabo storitev upravljanja (na primer, glede na premoženje, ki se
upravlja v PIS oziroma v skladih, ki niso PIS), tako da se en del te enotne dobave obravnava kot oproščen in drugi del pa kot
obdavčljiv?

(1) Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Združeno kraljestvo) 18. marca
2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments
Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Zadeva C-235/19)
(2019/C 172/25)
Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče
Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari
Pritožnici: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited
Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali so take storitve upravljanja, ki jih za skrbnike opravijo (a) zavarovalnica in/ali (b) družbe, ki niso zavarovalnice, „zavarovalne transakcije“ v smislu člena 135(1)(a) Direktive o DDV (1) (prej člen 13(B)(a) Šeste direktive)?

(1) Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno
kraljestvo) 20. marca 2019 – Eli Lilly and Company/Genentech Inc.
(Zadeva C-239/19)
(2019/C 172/26)
Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče
High Court of Justice (Chancery Division)

