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„Šeštoji PVM direktyva — 13 straipsnio B skirsnio b punktas — Atleidimas nuo
mokesčio — Nekilnojamojo turto nuoma — Patalpų ir vietos nuoma automobilių
stovėjimui — Laivų švartavimosi vietos — Laivų laikymo vietos sausumoje"
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Sprendimo santrauka
1. Mokesčių teises nuostatos — Teises aktų derinimas — Apyvartos mokesčiai — Bendra
pridėtinės vertės mokesčio sistema — Šeštojoje direktyvoje numatytas atleidimas nuo
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mokesčio — Nekilnojamojo turto nuomos atleidimas nuo mokesčio — Sąvoka — Laivų
švartavimosi ir laikymo vietų sausumoje nuoma
(Tarybos direktyvos 77/388 13 straipsnio B skirsnio b punktas)
2. Mokesčių teisės nuostatos — Teisės aktų derinimas — Apyvartos mokesčiai — Bendra
pridėtinės vertės mokesčio sistema — Šeštojoje direktyvoje numatytas atleidimas nuo
mokesčio — Nekilnojamojo turto nuomos atleidimas nuo mokesčio — Su patalpų ir vietos
nuoma automobilių stovėjimui susijusi išimtis — Automobilių (véhicules) sąvoka — Visos
transporto priemonės, įskaitant laivus
(Tarybos direktyvos 77/388 13 straipsnio B skirsnio b punkto 2 papunktis)

1.

dalis, kuri yra aiškiai nustatyta ir negali
būti perkelta.

Šeštosios direktyvos 77/388 dėl valstybių
narių apyvartos mokesčių įstatymų deri
nimo, iš dalies pakeistos Direktyva
92/111, 13 straipsnio B skirsnio
b punktas turi būti aiškinamas taip, kad
nekilnojamojo turto nuomos sąvoka
apima laivų švartavimosi bei jų laikymo
vietų sausumoje, uosto teritorijoje,
nuomą.

(žr. 34-36 punktus bei rezoliucinės
dalies 1 punktą)

2.

Konkrečiau kalbant apie laivų švartavi
mosi vietas, švartavimosi uosto akvato
rijoje vieta atitinka nekilnojamojo turto
sąvoką nagrinėjamos nuostatos prasme,
nes išnuomojamas ne tam tikras vandens
kiekis, bet apibrėžta minėtos akvatorijos
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Šeštosios direktyvos 77/388 dėl valstybių
narių apyvartos mokesčių įstatymų deri
nimo, iš dalies pakeistos Direktyva
92/111, 13 straipsnio B skirsnio
b punkto 2 papunktis, kuris numato,
jog patalpų ir vietos nuomai automobi
liams stovėti netaikoma apmokestinimo
pridėtinės vertės mokesčiu išimtis, turi
būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje
vartojama sąvoka „automobiliai" (véhi
cules) apima visas transporto priemones
(moyens de transport), įskaitant ir laivus.

(žr. 44 ir 46, 47 punktus bei
rezoliucinės dalies 2 punktą)

