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7) Finder fritagelsen for »transaktioner vedrørende betalinger
[eller] overførsler« anvendelse på tjenesteydelser såsom
dem, skatteyderen i denne sag tilbyder, der består i at
modtage og behandle betalinger foretaget ved skranken i
en bank med henblik på, gennem banksystemet, at kreditere
skatteyderens bankkonto?

8) Hvilke særlige faktorer skal tages i betragtning ved afgø
relsen af, hvorvidt et gebyr (såsom betalingsbehandlings
gebyret i denne sag), som en skatteyder pålægger sin
kunde i forbindelse med kundens valg af en særlig betalings
metode til at foretage betaling til skatteyderen, og som er
angivet særskilt i aftaledokumentet og specificeret i faktura
erne til kunderne, er en separat levering i momsmæssig
henseende?

(1) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, EFT L 145, s. 1.
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b) leveringerne i form af udlejning af biler i henhold til den
relevante lovgivning i Det Forenede Kongerige blev
behandlet som levering af tjenesteydelser, der blev udført i
Tyskland og derfor ikke blev pålagt merværdiafgift i Det
Forenede Kongerige. I henhold til tysk lov blev disse leve
ringer behandlet som levering af goder foretaget i Det
Forenede Kongerige og blev derfor ikke pålagt merværdi
afgift i Tyskland. Konsekvensen var, at disse leveringer
ikke blev pålagt udgående afgift i nogen af medlemsstaterne;

c) banken i Det Forenede Kongerige valgte sit tyske dattersel
skab som udlejer og fastsatte leasingkontrakternes varighed
med henblik på at opnå skattefordelen ved, at der ikke
skulle betales moms på lejen:

1) Skal sjette direktivs (1) artikel 17, stk. 3, litra a) [nu hoved
momsdirektivets artikel 169, litra a)], fortolkes således, at
Det Forenede Kongeriges skattemyndigheder har ret til at
afvise at godkende det tyske datterselskabs fradrag for
moms, der er betalt i Det Forenede Kongerige, vedrørende
købet af bilerne?

2) Er det med henblik på at besvare det første spørgsmål
nødvendigt, at den nationale ret udvider sin bedømmelse
og også tager en eventuel anvendelse af princippet om
forbud mod misbrug i betragtning?

3) Hvis spørgsmål 2 besvares bekræftende, vil fradrag for
indgående afgift på købet af bilerne da være i strid med
formålet med de relevante bestemmelser i sjette direktiv
og herved opfylde det første krav, hvad angår misbrug,
som er angivet i præmis 74 i Domstolens dom af 21.
februar 2006, sag C-255/02, Halifax plc m.fl. mod
Customs & Excise Commissioners, under hensyn — blandt
andre principper — til princippet om afgiftsmæssig neutra
litet?

4) Hvis spørgsmål 2 besvares bekræftende, bør retten ligeledes
anse hovedformålet med transaktionerne for at være opnå
elsen af en afgiftsfordel, således at også det andet krav i
forbindelse med misbrug, som anført i ovennævnte doms
præmis 75, er opfyldt, under omstændigheder, hvor der er
tale om en forretningstransaktion mellem uafhængige parter,
hvor valget af et tysk datterselskab som udlejer af biler til en
kunde i Det Forenede Kongerige og valget af leasingafta
lernes betingelser [org. s. 13] er foretaget med henblik på
opnåelsen af en afgiftsfordel, idet lejen ikke pålægges udgå
ende afgift?

Under omstændigheder som de i denne sag foreliggende, hvor:

a) et tysk datterselskab af en bank i Det Forenede Kongerige
har købt biler i Det Forenede Kongerige med henblik på at
lease dem til et selskab i Det Forenede Kongerige, som ikke
tilhører den samme koncern, og har betalt merværdiafgift på
disse køb;

(1) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering
af medlemsstaterne lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).

