
2) A Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 22., 2008.1.26.

A Bíróság (negyedik tanács) 2009. február 12-i ítélete (a
Hoge Raad der Nederlanden Den Haag – Hollandia előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Vereniging Noordelijke
Land- en Tuinbouw Organisatie kontra Staatssecretaris van

Financiën

(C-515/07. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv – Adóköteles tevékenységek, illetve
azoktól eltérő tevékenységek céljára a vállalkozás vagyonának
körébe vont termékek és szolgáltatások – Az ilyen termékek és
szolgáltatások beszerzésekor, illetve igénybevételekor megfize-

tett adó azonnali és teljes körű levonásának joga)

(2009/C 82/10)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Hollandia)

Az alapeljárás felei

Felperes: Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Neder-
landen Den Haag – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-
rendszer: egységes adóalap-megállapítás – 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.)
6. cikke (2) bekezdésének, és 17. cikke (1), (2) és (6) bekezdésé-
nek értelmezése – Termékek és szolgáltatások (nem csupán
beruházási javak, amelyeket részben a vállalkozás céljaira,
részben magán célra használnak) – Az adóalany vállalkozása
vagyonának körébe vonás – Az ilyen termékek és szolgáltatások
beszerzésekor, illetve igénybevételekor megfizetett adó azonnali
és teljes körű levonásának lehetősége.

Rendelkező rész

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megálla-

pítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanács irányelv
6. cikke (2) bekezdésének a) pontját és 17. cikkének (2) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azok nem alkalmazhatók az adóalany adóköteles
tevékenységétől eltérő tevékenységének céljaira a vállalkozás vagyonának
körébe vont termékek és szolgáltatások használatára, mivel nem
vonható le az ilyen tevékenységekhez kapcsolódó termékek és szolgálta-
tások beszerzése során felszámított hozzáadottérték-adó.

(1) HL C 22., 2008.1.26.

A Bíróság (harmadik tanács) 2009. február 12-i ítélete (a
Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Margarete Block kontra Finanzamt

Kaufbeuren

(C-67/08. sz. ügy) (1)

(A tőke szabad mozgása – EK 56. cikk és EK 58. cikk – Örök-
lési illeték – Tőkekövetelésekből álló hagyaték örököse által az
örökhagyó halála időpontjában annak lakóhelyéül szolgáló
egyik tagállamban fizetendő öröklési illetékbe a másik tagál-
lamban megfizetett öröklési illeték beszámítását nem megen-
gedő nemzeti szabályozás – Kettős adóztatás – Korlátozás –

Hiány)

(2009/C 82/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Margarete Block

Alperes: Finanzamt Kaufbeuren

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesfinanzhof
(Németország)– Az EK 56. cikk (1) bekezdésének, az EK 58. cikk
(1) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdésének értelmezése –

Öröklési illetékre vonatkozó nemzeti jogszabályok – A másik
tagállamban beszedett illeték belföldi illetékbe való beszámítha-
tatlanságából eredő kettős adóztatás abban az esetben, ha a
másik tagállamban található örökség bankszámla-követelésekben
testesül meg
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