
c) részben a Beváltók által a Szervező részére nyújtott 
szolgáltatások, részben pedig a Beváltók által a 
Gyűjtők részére értékesített áruk vagy nyújtott szol-
gáltatások ellenértékének minősülnek? 

3) Amennyiben a 2. kérdésre a c) válasz a megfelelő, vagyis 
a Szolgáltatási Díj a Beváltók által nyújtott két szolgál-
tatás (egyrészt a Szervező felé, másrészt a Gyűjtők felé 
nyújtott szolgáltatás) ellenértéke, úgy a közösségi jog 
értelmében mely feltételek alapján kell meghatározni 
azt, hogy a Szolgáltatási Díjhoz hasonló díjat hogyan 
kell megosztani e két szolgáltatás között?” 

( 1 ) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28- 
i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 

( 2 ) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan-
golásáról – 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.) 

A House of Lords (Egyesült Királyság) által 2009. február 9- 
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs 

kontra Baxi Group Limited 

(C-55/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/21) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

House of Lords (Egyesült Királyság) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs 

Alperes: Baxi Group Limited 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

„Amennyiben 

A valamely adóalany reklám- és marketingcég útján olyan 
vásárlásösztönző rendszert működtet, amelynek keretében 
az adóalanytól történő vásárlások után az adóalany vásárlói 
„pontokat” kapnak; 

B a vásárlók a reklám- és marketingcégtől ingyen kapott jutal-
makra válthatják be a pontokat; 

C a két cég megállapodása értelmében az adóalany e másik 
cégnek megfizeti a jutalmak ajánlott kiskereskedelmi árát 

1) Hogyan kell értelmezni a HÉA-irányelv ( 1 ) 14., 24., 73. 
és 168. cikkét (korábban hatodik irányelv ( 2 ) 5. és 6. 
cikkét, 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontját, 
valamint 17. cikkének (2) bekezdését) az adóalany által a 
másik cég felé teljesített kifizetések tekintetében? 

2) Különösen, úgy kell e értelmezni e rendelkezéseket, hogy 
az adóalany által a másik cég felé teljesített kifizetések 

a) kizárólag a másik cég által az adóalany részére nyúj-
tott szolgáltatások ellenértékének; 

b) kizárólag a másik cég által a vásárlók részére értéke-
sített termékek harmadik személy által megfizetett 
ellenértékének; 

c) részben a másik cég által az adóalany részére nyúj-
tott szolgáltatások, részben pedig a másik cég által a 
vásárlók részére értékesített termékek ellenértékének; 
vagy 

d) a másik cég által az adóalany részére nyújtott 
reklám- és marketingszolgáltatások, valamint az érté-
kesített jutalmak ellenértékének is 

minősülnek? 

3) Amennyiben a 2. kérdésre az a válasz, hogy e kifizetések 
részben a másik cég által az adóalany részére nyújtott 
szolgáltatások, részben pedig a másik cég által a vásárlók 
részére értékesített termékek után a másik cég által az 
adóalanytól, vagyis harmadik személytől kapott ellenért-
éknek minősülnek, úgy a közösségi jog értelmében mely 
feltételek alapján kell meghatározni azt, hogy a szóban 
forgó kifizetést hogyan kell megosztani e két szolgáltatás 
között?” 

( 1 ) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28- 
i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 

( 2 ) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan-
golásáról – 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.)
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