РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ 13.10.2005 Г. ПО ДЕЛО C-200/04, ВТОРИ СЪСТАВ. FINANZAMT HEIDELBERG СРЕЩУ IST INTERNATIONALE SPRACH UND STUDIENREISEN GMBH. (ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ/ДДС)

Българско законодателство
Чл. 41 ЗДДС
Глава XVI ЗДДС
Глава IV, раздел II ЗТ
§ 1, т. 14 ЗТ

Сезиране за преюдициално решение: Bundesfinanzhof - Германия

Шеста директива за ДДС - специален режим за туристически агенти и туроператори - член 26, параграф 1 - обхват - пакет, съдържащ трансфер до приемащата страна и/или престой в тази страна и езиково обучение - основна услуга и допълнителни услуги - определение - директива 90/314/ЕИО за организираните пътувания, ваканции и обиколки.

Дело С-200/04
Ключови думи 
Данъчни разпоредби - хармонизация на законодателства - данък върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност - специален режим за туристическите агенти - обхват - икономически оператори, различни от туристическите агенти, предлагащи услуги, които съставляват организация на езикови пътувания и обучение в чужбина - включване

(Директива 77/388 на Съвета, член 26)

Резюме 
Съгласно юриспруденцията, основополагащите причини за специалния режим за туристически агенти и тур оператори, предвиден в член 26 от шестата директива 77/388 относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота, са също така валидни, когато посредникът не е туристически агент нито тур оператор в обичайния смисъл на тези термини, но доставя идентични услуги в рамките на друга дейност. Обаче е възможно посредникът да бъде облагожен по този член, когато услугите, възложени на трети лица за доставка на услуги, обичайно свързани с тези дейности, са изцяло допълнителни по отношение на самата услуга. 

Когато даден посредник предлага на клиентите си, освен услугите, свързани с образование и езиково обучение, туристически услуги, чието осъществяване има съществена тежест в пакета, като трансфер до приемащата държава и/или престой в нея, тези услуги не могат да бъдат приравнени към чисто допълнителни услуги. Всъщност тези услуги не са пренебрежима част по отношение на стойността на услугата, свързана с образование и езиково обучение, която този посредник предлага на клиентите си.

При тези обстоятелства член 26 от шестата директива следва да бъде тълкуван в смисъл, че е приложим по отношение на търговски посредник, който предлага услуги, включващи организация на езикови пътувания и обучение в чужбина и който, срещу заплащане на пакет, доставя от свое име на клиентите си престой в чужбина от три до десет месеца и използва за целта стоки и услуги от други данъчнозадължени лица.

(виж точки 22, 24, 27-29, 48 и диспозитив)

Страни по делото
Искане за преюдициално решение по силата на член 234 ЕО от Bundesfinanzhof - Германия, внесено с решение от 18 март 2004г., получено в Съда на 5 май 2004г., в делото:

Finanzamt Heidelberg
срещу 
iSt internationale Sprach und Studienreisen Gmbh, 

СЪДЪТ (втори състав)

В състав:
C.W.A. Timmermans, (председател), R.Schintgen, R. Silva de Lapuerta, P. Kuris и G.Arestis (докладчик), съдии,

Генерален адвокат: M. Poiares Maduro,

Съдебен секретар: M. Ferreira, главен администратор

Като взе предвид писмената процедура и след изслушването на 28 април 2005г.,

Като взе предвид забележките, представени от: 
- за IST internationale Sprach und Studienreisen Gmbh, от H.-J. Philipp и R.Binder Wirtschaftsprufer Steuerberater, асистирани от G. Wegscheider, Rechtsanwalt, 
- за правителството на Германия, от A. Tiemann и C. Schulze-Bahr, в качеството им на служители, 
- за правителството на Гърция, от S. Spyropoulos, D. Kalogiros и M. Tassopoulou, в качеството им на служители, 
- за правителството на Кипър, от E. Simeonidou, в качеството му на служител, 
- за Комисията на Европейските общности, от D.Triantafyllou и K.Gross, в качеството им на служители, 

и след като изслуша становището на генералния адвокат на заседанието си на 16 юни 2005г., 

взе следното

Решение
Мотиви
1. Искането за преюдициално решение е за тълкуване на член 26 от шестата директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977г., относно хармонизацията на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ 1977 Л 145, стр. 1, наричана по-долу "шеста директива"). 
2. Искането е отправено в производство между Finanzamt Heidelberg (по-долу "Finanzamt") и iSt internationale Sprach und Studienreisen Gmbh (по-долу "iSt"), относно плащането на данък върху добавената стойност (по-долу "ДДС") след инспекция, от страна на компетентните органи, на оборота на iSt за годините от 1995 до 1997.

Правна рамка
Законодателство на Общността
3. Член 13 в дял Х от шестата директива, относно освободените доставки, озаглавен "Освободени доставки на територията на страната" гласи:
А. Освободени доставки при някои дейности от обществен интерес
1. Без да се засягат други общностни разпоредби, държавите-членки при условия, които те определят, за да осигурят правилно и ясно прилагане на правилата за освободени доставки и да предотвратят възможно отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци или злоупотреба, освобождават от данък върху добавената стойност:
(...)
и) детското или младежкото образование, училищното или университетското образование, професионалното обучение или преквалификация, включително доставката на стоки и на услуги, тясно свързани с него, осъществявани от публичноправни субекти с такъв предмет на дейност или от други организации, определени от съответната държава-членка за организации със сроден предмет;

4. Член 26 от шестата директива, озаглавен "Специален режим за туристически агенти", от дял ХІV от тази директива, озаглавен "Специални режими", гласи:
1. Държавите-членки прилагат данък върху добавената стойност за дейността на туристическите агенти в съответствие с разпоредбите на настоящия член, когато туристическите агенти работят с получатели от свое име и при предоставяне на туристически услуги използват стоки и услуги от други данъчнозадължени лица. Настоящият член не се прилага за туристически агенти, които действат само като посредници и водят данъчно счетоводство в съответствие с член 11, част А, параграф 3, буква в). По смисъла на настоящия член терминът "туристически агент" включва и туроператорите.
(...)
3. Ако доставки, възложени от туристическия агент на други данъчнозадължени лица, се извършват извън Общността, услугата на туристическия агент се третира като освободена посредническа дейност съгласно член 15, параграф 14. Когато тези доставки се извършват както в Общността, така и извън нея, само частта от услугата на туристическия агент, свързана със сделки извън Общността, може да бъде освободена.

5. Съгласно член 1 от Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990г. относно пакетни пътувания, почивки и турове (ОВ 1990 L 158, стр. 59) основната цел на тази директива е "сближаване на законодателните и административни разпоредби на държавите-членки относно пакетите, продадени или предложени за продажба на територията на Общността".
6. Член 2 от тази директива определя "пакет" като "предварителна комбинация от най-малко два от следните елементи, когато е продадена или оферирана на една цена, когато услугата е за период по-дълъг от 24 часа или включва нощувка: 
а) транспорт
б) настаняване
в) други туристически услуги, не допълнителни към транспорта или настаняването, представляващи значителна част от пакета".

Национално законодателство

7. Разпоредбите от националното законодателство, приложими за главното производство, са член 4, параграф 23 и член 25 от Закона за данъка върху оборота (Umsatzsteuergesetz) от 1993г. (BGBI 1993 I, стр. 565, наричан по-долу "UstG 1993").
8. Член 4, параграф 23 от този закон освобождава доставките на настаняване, прехрана и обичайните услуги, предоставени от лица или институции, които приемат при себе си, предимно младежи с цел образование, основно обучение или допълнително обучение или с цел грижа за новородени, доколкото тези услуги са предоставени на младежите или на лицата, които ги обучават или се грижат за тях. 
9. Член 25, отнасящ се до облагането на туристическите услуги, гласи: 
"1. Следните разпоредби се прилагат по отношение на туристическите услуги, предоставени от предприятие, които не са предназначени за дейността на получателя, когато предприятието работи с получатели от свое име и използва туристически услуги от трети лица. Услугата, предоставена от предприятието трябва да се определи като друга услуга. Ако предприятието достави на получателя, в рамките на пътуването, няколко услуги от този вид, тогава те се считат за една услуга в рамките на категорията други услуги. Мястото на доставка на дадена друга услуга се определя съгласно член 3а, параграф 1. Туристическите услуги са доставки и други услуги от трети лица, когато туристът пряко се възползва от тях. 

2. Другите услуги се освобождават, когато свързаните с тях туристически услуги са доставени на територията на трета държава. (...)

3. Облагаемата стойност на другите услуги е разликата между сумата, платима от получателя за услугата и сумата, която предприятието плаща за туристическите услуги от трети лица. (...)
4. Като изключение от член 15, параграф 1, предприятието няма право да приспадне начисления му данък върху добавената стойност за туристическите услуги от трети лица. Останалите разпоредби на член 15 се прилагат изцяло. (...)"

Главно производство и преюдициален въпрос

10. iSt е дружество с ограничена отговорност по немското законодателство. В рамките на дейността си то предлага на своите клиенти програми, наречени "High-School" (Висше училище) и "College" (Колеж).
11. Програмата "High-School" е насочена към ученици на възраст от 15 до 18 години, които искат да отидат за период от три, пет или десет месеца в "High-School" или подобно училище в чужбина, най-вече в англоговорящите страни. Кандидатите за участие в тези програми подават молби до iSt и след интервю с тях дружеството решава дали да ги допусне. За избраните лица iSt осигурява място като ученици в избраното от тях висше училище. 
12. От решението за препращане става ясно, че когато програмата "High-School" се осъществява в САЩ, по време на престоя си ученикът е настанен в приемно семейство, избрано в сътрудничество с местна асоциирана организация, която работи с iSt. Представител на тази организация е на разположение на ученика за разговор в училището или дома на приемното семейство. Същата организация предлага възможността ученикът да обиколи приемащата страна с автобус или самолет заедно с други участници в ученически обмен.
13. Пакетът, предлаган от iSt при тези обстоятелства включва двупосочен самолетен билет до САЩ от Франкфурт на Майн с гид, самолетни билети в Германия, двупосочни самолетни билети в САЩ до мястото на направлението, настаняване и храна в приемното семейство, обучение в избраното училище, съдействието на местната партньорска организация и на нейните местни сътрудници по време на престоя, подготвителна среща и материали за подготовка, както и застраховка в случай на анулиране на пътуването. 
14. Колкото до програмата "College", насочена към учащи и завършващи гимназия, партньорската организация се грижи, срещу заплащане на услугите от страна на iSt, да плати обучението в избрания колеж, да осигури място там за участниците от един до три семестъра. Участниците резервит сами самолетните си билети и не са настанени, нито хранени в приемни семейства, а в избрания колеж. 
15. Определяйки първоначално услугите, предоставени от iSt като "туристически услуги" по смисъла на член 25 от UstG 1993 г., по-късно Finanzamt решил, че всъщност става въпрос за услуги с цел образование и обучение, които следва да се освободят по силата на член 4, параграф 23 от този закон. Като следствие от класифицирането на предоставените услуги като освободени доставки, за които не е възможно никакво приспадане на начислен ДДС, Finanzamt намалил надплатения ДДС, деклариран от въпросното дружество за годините от 1995 г. до 1997 г..
16. iSt обжалва това решение пред съответния Finanzgericht, искайки увеличаване на размера на данъка, начислен върху доставките от други данъчнозадължени лица за трите посочени години. С решението си Finanzgericht уважил жалбата на iSt, намирайки, че доставените услуги са туристически услуи по смисъла на член 25 от UstG 1993 г. и че член 4, параграф 23 от този закон не е приложим.
17. Finanzamt обжалвал пред Bundesfinanzhof, който решил да отложи решението си и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

"Специалният режим за туристически агенти, предвиден в член 26 от Директива 77/388/ЕИО приложим ли е също така по отношение на дейностите, извършвани от предприятие за организиране на програми, наречени "High school" и "College" с престой в чужбина от три до десет месеца, които въпросното предприятие предлага от свое име и за осъществяването на които използва услуги от други данъчнозадължени лица?"

За преюдициалния въпрос

18. С въпроса си националният съд пита по същество дали са изпълнени условията за прилагане на член 26, параграф 1 от шестата директива, когато става въпрос за посредник, който срещу заплащане на пакет, предлага на своите клиенти програми, наречени "High school" и "College", включващи изучаване на език в чужбина от три до десет месеца.
19. За да се отговори на поставения въпрос е необходимо да се види дали дружество като iSt действа от свое име и дали има качеството на посредник, който попада в обхвата на специалния режим за туристически агенти и дали използва в дейността си доставки на стоки и услуги от други данъчнозадължени лица.
20. Първо, съгласно юриспруденцията, националният съд, който гледа делото за прилагане на член 26 от шестата директива, е този, който трябва да реши, след като разгледа всички представени материали и по-специално естеството на договорните задължения на въпросния посредник по отношение на неговите клиенти, дали това условие е изпълнено или не (виж в този смисъл дело С-163/91 Van Ginkel (1992) І-5723, точка 21). Впрочем, както става ясно от решението за препращане, не е спорно, че ищецът в главното производство не действа в качество на агент за тези дейности, за които се отнася първоначално взетото решение. 
21. Второ, по отношение качеството на посредник по смисъла на член 26 от шестата директива, следва да се припомни, че съгласно юриспруденцията, услугите, предоставени от туристическите агенти и туроператори най-често се състоят от множество услуги, по-специално транспорт и настаняване, доставени на територията на държава-членка, или извън нея, в която туристическият агент е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект. Прилагането на нормалните правила за място на облагането, данъчна основа и приспадане на данъка, би създало, поради множеството услуги и места, където са предоставени, практически пречки за тези предприятия, от естество, което би попречило на тяхната дейност. С цел да се приспособят приложимите правила към специфичното естество на тези дейности, законодателят на Общността е установил специален режим за ДДС в член 26, параграфи 2, 3 и 4 от шестата директива (виж горепосоченото дело Van Ginkel, точки от 13 до 15, дело С-94/97 Madgett et Baldwin (1998) І-6229, точка 18 и дело С-149/01 First Choice Holidays (2003) І-6289, точки 23 и 24).
22. По този повод Съдът вече се е произнесъл, че основополагащите причини за специалния режим за тиристически агенти и тур оператори са също така валидни, когато посредникът не е туристически агент нито тур оператор в обичайния смисъл на тези термини, но извършва идентична дейност в рамките на друга дейност, като тази на хотелиер. Да се тълкува член 26 от шестата директива като приложим само по отношение на посредници, които са туристически агенти или тур оператори в обичайния смисъл на тези термини би означавало, че идентичните услуги попадат в обхвата на различни разпоредби според формалната класификация на посредника (Madgett et Baldwin , точки 20 и 21).
23. В случая на главното производство е безспорно, че iSt не е туристически агент нито туроператор в обичайния смисъл на тези термини. Все пак е необходимо да се реши, дали доставя услуги, идентични на доставяните от туристическите агенти и туроператорите. 
24. Трябва да се отбележи, че в рамките на своята дейност по програмите "High school" и "College", iSt доставя услуги, идентични или най-малкото сравними с тези на туристическите агенти и туроператорите. Всъщност, доставя услуги свързани с трансфер със самолет на своите клиенти и/или престой на същите в приемащата държава и, за да достави услугите, обичайно свързани с тоди вид дейност, използва други данъчнозадължени лица по смисъла на член 26 от шестата директива, по-точно местна партньорска организация и авиокомпании.
25. При тези обстоятелства следва да се определи, дали за услугите, доставени от iSt, за които комапнията използва доставки на стоки и услуги от други данъчнозадължени лица, тя трябва да бъде обложена с ДДС по въпросния член 26.
26. По този повод не е изключено посредници, които доставят услуги, обичайно свързани с туристическите пътувания, да трябва да използват туристически услуги от трети лица, които услуги съставляват, в сравнение с другите услуги, предоставени от тези посредници, по-маловажна част от стойността на пакета. Тези услуги, получени от трети лица, не са самоцелни за клиентите, а са средство за се възползват при най-добрите условия от основната услуга, доставена от този посредник (виж в този смисъл горепосоченото дело Madgett et Baldwin, точка 24). 
27. Следва да се отбележи, че при тези обстоятелства, услугите, получени от трети лица, са изцяло допълнителни по отношение на услугите, предоставени от самия оператор и той не следва да бъде обложен по член 26 от шестата директива (горепосоченото дело Madgett et Baldwin, точка 25). 
28. Все пак трябва да се отбележи по този повод, че когато един посредник като iSt, който обичайно предлага на клиентите си туристически услуги като допълнение към основната услуга образование и езиково обучение, които не могат да се осъществят без това да се отрази значително върху цената на целия пакет, като трансфер до държавата по направление и/или престой в нея, тези услуги не могат да се приравнят изцяло към допълнителните услуги. Всъщност, както става ясно от решението за препращане, въпросните услуги не представляват само незначителна част по отношение стойността на услугата, свързана с образование и езиково обучение, която iSt предлага на своите клиенти.
29. При тези обстоятелства член 26 от шестата директива следва да се тълкува в смисъл, че е приложим по отношение на посредник като iSt, който обикновено предлага на своите клиенти, в пакет, освен услугите, свързани с образование и езиково обучение, услуги, получени от други данъчнозадължени лица, като трансфер до приемащата държава и/или престой в нея.
30. Обаче това прилагане се оспорва от някои държави-членки, които предоставиха на Съда забележки, с аргумента, че сделките, осъществени от iSt по никакъв начин не попадат в услугите, посочени в този член. 
31. Първо, прилагането на член 26 от шестата директива се оспорва от немското правителство с аргумента, че съгласно юриспруденцията на Съда, пътуване с цел езиков обмен с продължителност от един семестър до близо една година, при което ученикът посещава училищно заведение в държавата-домакин с цел опознаване на народа и културата на тази държава и по време на което ученикът е настанен безплатно в семейство като член на това семейство, не е пътуване по смисъла на директива 90/314 (дело С-237/97 AFS Intercultural Programs Finland І-825, точка 34). По този повод правителството на Кипър допълва, че предвид естеството на доставяната от iSt услуга като цяло, основната предлагана услуга е възможността да се посещава езиково обучение и че тази услуга на може да се причисли към обичайните услуги, доставяни от туристически агент по смисъла на член 26 от шестата директива. 
32. С аргументите си правителствата на Германия и Кипър твърдят по същество, че езиковият престой, предлаган от iSt в рамките на програмите "High school" и "College", не попада в обхвата на определението "пътуване" по смисъла на член 26 от шестата директива. 
33. По този повод, в допълнение към факта, че забележката на Съда в горепосоченото дело AFS Intercultural Programs Finland не касае прилагането на шестата директива, трябва да се отбележи, че бележките, изложени в това дело, нямат никакво отношение към прилагането на член 26 от тази директива. 
34. Вярно е също, че въпросният член не съдържа определение на понятието "пътуване". Все пак, за целите на прилагането на този член, не е необходимо да се уточняват предварително съставните елементи на пътуването. Всъщност тази разпоредба е приложима при условие, че въпросният посредник има качеството на посредник за целите на специалния режим за туристически агенти, действа от свое име и използва доставки на стоки и услуги от други данъчнозадължени лица. Още повече, по отношение на сделките, за които посредникът трябва да се облага по член 26 от шестата директива, единственият уместен критерий за прилагането на този член е дали по естеството си туристическата услуга е допълнителна, или не е.
35. Впрочем, ако представените по този повод забележки, по-специално тези на немското правителство, се приемат, член 26 от шестата директива би бил приложим въм основа на целта на предложеното пътуване и продължителността на престоя в приемащата държава. Подобно тълкуване би довело до прибавяне на допълнително условие за прилагането на този член.
36. Няма причина да се заключи, че законодателят на Общността би искал на ограничи обхвата на прилагане на член 26 от шестата директива въз основа на два елемента, в комбинация или по отделно, по-точно целта на пътуването и продължителността на престоя в приемащата държава. Всяко друго заключение по този въпрос рискува да ограничи значително обхвата на въпросния член и би било несъвместимо със специалния режим, който той установява.
37. Ясно е впрочем, че поставянето на едно такова допълнително условие за прилагането на член 26 от шестата директива би могло да предизвика разграничаване между посредниците въз основа на предложената от тях цел на престоя в приемащата държава и несъмнено би довело до нарушаване на конкуренцията между посредниците, както и до компрометиране на еднаквото прилагане на тази директива. 
38. Второ, немското правителство счита, че член 26 от шестата директива не е приложим по отношение на главното производство, доколкото услугите, предлагани от iSt отнасящи се до езиково обучение и образование на клиентите попадат в услугите, освободени по силата на член 4, параграф 23 от UStG 1993. Немското правителство подчертава по същество, че ако предлаганата услуга попада ratione materiae в случаите, освободени от тази директива и по-точно член 13, А, параграф 1, буква и) от нея, специалният режим на облагане, предвиден в член 26 не би бил приложим.
39. Няма основания да се приеме, че прилагането на член 26 зависи от подобно условие. Следва да се отбележи, че за действията, отнасящи се до доставка на стоки и услуги от трети лица, за които посредникът трябва да се обложи по силата на този член, единственият уместен критерий е дали туристическата услуга е допълнителна по естеството си, или не е.
40. Впрочем трябва да се отбележи, че режимът, установен с член 26 от шестата директива, който цели да приспособи правилата, приложими в областта на ДДС към туристическите агенти и посредниците, доставящи идентични или подобни услуги, е специален режим на облагане и не е специален режим за освобождаване, приложим по отношение на някои дейности, извършвани от тези посредници. 
41. При тези обстоятелства аргументът, изложен от немското правителство, е неуместен и следователно не е в състояние да обоснове неприлагането на член 26 от шестата директива в делото в главното производство.
42. Тази констатация не означава все пак, че никакъв аргумент не може да бъде изведен от режима за освобождаване, предвиден в дял Х от шестата директива, когато се поставя въпросът дали да се приложи въпросния член 26.
43. По този повод трябва да се отбележи, че параграф 3 от същия член предвижда, че ако доставките, възложени от туристическия агент на други данъчнозадължени лица, се извършват извън Общността, услугата на туристическия агент се третира като освободена посредническа дейност съгласно член 15, параграф 14 от шестата директива. Следователно законодателят на Общността не изключва възможността да се прилагат разпоредби от режима за освобождаване от ДДС, предвиден в тази директива, в рамките на услуги, доставени съгласно член 26 от нея. 
44. Все пак, не може да се обоснове, въз основа на член 26, параграф 3 от шестата директива, че специалният режим за туристически агенти, предвиден в нея, не е приложим в настоящия случай, с аргумента, че извършените доставки от iSt са освободени, предвид тяхното естество и целта им. Съгласно въпросния член 26, параграф 3, уместният критерий по който дадена доставка може да бъде освободена от ДДС по силата на тази разпоредба не е, както посочва немското правителство, целта или естеството на извършената доставка, а мястото на извършване на доставената услуга.
45. При всяко положение, дори ако извършените доставки от iSt за образование и езиково обучение на нейните клиенти, попадат в освободените доставки по член 13, А, параграф 1, буква и) от шестата директива, този член не може да бъде приложен доколкото, както е видно от решението за препращане, iSt е търговска компания, а не публичноправен субект или друга подобна организация, за които се отнася въпросния член. Прилагането на разпоредбите на същия член по отношение на дружество като iSt предполага разширено тълкуване на режима за освобождаване, предвиден във въпросната директива. 
46. Трябва да се отбележи, че съгласно юриспруденцията, термините, използвани за определяне на освобождаванията, предвидени в член 13 от шестата директива, трябва да се тълкуват стриктно (виж по-специално дело С-472/03 Arthur Andersen (2005) І-1719, точка 24 и горепосочените дела).
47. Следователно аргументът по настоящото дело, посочен от немското правителство, трябва при всяко положение да бъде отхвърлен.
48. От всички гореизложени мотиви следва, че отговорът на поставения преюдициален въпрос е, че член 26 от шестата директива следва да бъде тълкуван в смисъл, че е приложим по отношение на търговски посредник, който предлага услуги като програмите "High school" и "College", включващи организация на езикови пътувания и обучение в чужбина и който, срещу заплащане на пакет, доставя от свое име на клиентите си престой в чужбина от три до десет месеца и използва за целта стоки и услуги от други данъчнозадължени лица.

Решение за разноските
Разноски 

49. Тъй като това дело е, за страните от главното производство, стъпка в процеса, гледан от националния съд, решението за разноските трябва да бъде взето от него. Разноските за предоставяне на забележки в Съда, различни от разноските на страните по делото, не подлежат на възстановяване.

Диспозитив
На тези основания, СЪДЪТ (втори състав), постанови: 

Член 26 от Шестата директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977г., относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, трябва да бъде тълкуван в смисъл, че е приложим по отношение на търговски посредник, който предлага услуги като програмите "High school" и "College", включващи организация на езикови пътувания и обучение в чужбина и който, срещу заплащане на пакет, доставя от свое име на клиентите си престой в чужбина от три до десет месеца и използва за целта стоки и услуги от други данъчнозадължени лица.



