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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Corte suprema di cassa-
zione – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 13. cikke B. része
b) pontjának értelmezése – Az ingatlan bérbeadásának adómen-
tessége – Az állami tulajdon használatára irányuló koncesszió.

Rendelkező rész

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapí-
tásról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv
13. cikke B. részének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az alap-
ügyben szóban forgóhoz hasonló jogviszony, amelynek keretében vala-
mely jogalany részére meghatározott időre és díjazás ellenében állami
tulajdonban lévő vagyontárgy – akár kizárólagos – birtoklását és hasz-
nálatát engedik át, az említett cikk értelmében vett „ingatlanok bérbea-
dása” fogalmának körébe tartozik.

(1) HL C 154., 2006.7.1.
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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundeskommunikations-
senat – Az 1997. június 30-i 97/36/EGK tanácsi irányelvvel
(HL L 202., 60. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2.
kötet, 321. o.) módosított, a tagállamok törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsor-
szolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek
összehangolásáról szóló 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi
irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet,
1. kötet, 224. o.) 1. cikke c) és f) pontjának értelmezése – Televí-
ziós adások, amelyekben nyereményjátékban való részvételt
tesznek lehetővé a közönség számára emelt díjas telefonszám
közvetlen tárcsázásával – A „televíziós reklám” és a „távértéke-
sítés” fogalma.

Rendelkező rész

A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben
megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1997. június 30-i
97/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított,
1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv 1. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy azok az adások vagy adásrészletek, amelyekben a tele-
víziós műsorszolgáltató lehetővé teszi a közönség számára különleges
telefonszám közvetlen tárcsázásával, így tehát ellenérték fejében, az e
televíziós műsorszolgáltató nyereményjátékában való részvételt,

– az említett cikk f) pontjában meghatározott távértékesítés körébe
tartoznak, ha az említett adás vagy adásrészlet szolgáltatás nyújtá-
sára vonatkozó valódi ajánlatnak minősül számításba véve a játékot
magában foglaló adás célját, a játék jelentőségét az adás egészét
tekintve, figyelembe véve a játék időtartamát, a tőle remélt gazdasági
hatást az adástól várthoz képest, valamint a jelölteknek feltett
kérdések irányultságát;

– az említett cikk c) pontjában meghatározott televíziós reklámnak
minősül, ha e játék tartalma és célja miatt, valamint a nyeremények
bemutatásának körülményei alapján olyan közleményt tartalmaznak,
amelynek célja a nézők ösztönzése a nyereményként bemutatott áruk
vagy szolgáltatások megszerzésére, vagy amelynek célja közvetetten,
önreklámozás formájában a szóban forgó műsorszolgáltató
adásainak népszerűsítése.

(1) HL C 243., 2005.10.1.
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