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Прехвърлянето на ноу-хау за поддръжката на еротичния сайт „livejasmin.com“ 
от Унгария в Мадейра, където се прилага по-ниска ставка на ДДС, само по себе 

си не представлява злоупотреба 

То обаче представлява злоупотреба, ако цели да прикрие обстоятелството, че в 
действителност сайтът се поддържа от територията на Унгария 

WebMindLicenses (WML) е унгарско дружество, притежавано от унгарския бизнесмен György 
Gattyán. През 2009 г. с лицензионен договор WML предоставя на дружеството Lalib, 
установено в Мадейра (Португалия), ползването на ноу-хау за поддържането на интернет 
сайта „livejasmin.com“. Този сайт предлага интерактивни аудиовизуални услуги с еротичен 
характер, при които в реално време вземат участие физически лица, намиращи се в целия 
свят. 

След проведена във WML данъчна проверка унгарските данъчни органи приемат, че 
прехвърлянето на посоченото ноу-хау от WML на Lalib не съответства на действителна 
икономическа операция и че на практика това ноу-хау е било използвано от WML на 
унгарска територия. При тези условия данъчните органи установяват по-специално, че 
свързаният с това използване ДДС е трябвало да бъде платен в Унгария, а не в Португалия, 
поради което налагат на WML задължение за плащане на суми в различен размер, сред 
които 10 293 457 000 унгарски форинта (HUF) (около 33 145 618 EUR) ДДС, 7 940 528 000 
HUF (около 25 568 574 EUR) глоба и 2 985 262 000 HUF (около 9 612 602 EUR) лихви за 
забава.  

WML подава жалба срещу решението на данъчните органи пред Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság (Съд по административни и трудови дела Будапеща, Унгария). 
Последният отправя запитване до Съда относно обстоятелствата, които следва да се 
вземат предвид, за да се определи дали договорната конструкция, използвана за 
прехвърлянето от Унгария към Португалия на посоченото ноу-хау за поддържане на 
разглеждания сайт, представлява злоупотреба. Освен това запитващата юрисдикция иска 
да разбере и дали Хартата на основните права на Европейския съюз позволява на 
данъчните власти на държавите членки да събират и използват доказателства, получени 
чрез тайни средства в рамките на наказателно производство.  

В постановеното днес решение Съдът отговаря, на първо място, че за да се установи, че 
разглежданият лицензионен договор произтича от злоупотреба с цел възползване от по-
ниската ставка на ДДС в Мадейра, унгарската юрисдикция следва да докаже, че посоченият 
договор представлява чисто изкуствена конструкция за прикриване на обстоятелството, че в 
действителност съответните услуги се доставят от WML от територията на Унгария. За да се 
провери кое е било действителното място на доставка на тези услуги, трябва да се вземат 
предвид обективни факти, като физическото съществуване на Lalib в смисъл на помещения, 
персонал и оборудване. 

За сметка на това обстоятелствата, че управителят и единствен акционер на WML е бил 
създателят на разглежданото ноу-хау и че той е оказвал влияние или е извършвал контрол 
върху развитието и използването му, сами по себе си не изглеждат решаващи. Също така 
обстоятелството, че управлението на финансовите операции, на персонала и на 
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техническите средства, необходими за предоставянето на посочените услуги, се е 
извършвало от подизпълнители, както и причините, които са могли да доведат WML до това 
да предостави ползването на разглежданото ноу-хау вместо самото то да го използва, сами 
по себе си не дават възможност да се установи наличието на чисто изкуствена конструкция. 

Във всички случаи при липсата на други елементи простото обстоятелство, че 
лицензионен договор е бил сключен с дружество, установено в държава членка, 
която прилага по-ниска нормална ставка на ДДС, отколкото тази в държавата членка, 
в която е установено дружеството лицензодател, не може да се счита за злоупотреба.  

На второ място, Съдът изтъква, че правото на Съюза допуска възможността в 
административно производство данъчната администрация да използва 
доказателства, събрани в рамките на паралелно все още неприключило наказателно 
производство, при условие че са спазени основните права, гарантирани от правото на 
Съюза и по-специално от Хартата. В този контекст Съдът подчертава, че прихващането на 
далекосъобщения и изземването на електронни съобщения по отношение на WML 
представляват намеса в упражняването на правото на зачитане на личния и семеен живот, 
така че те трябва да бъдат предвидени в закона и да бъдат извършени при спазване на 
принципа на пропорционалност. 

Националната юрисдикция следва да провери дали в настоящия случай тези изисквания са 
били спазени и дали използването от данъчните органи на получени по този начин 
доказателства също е било разрешено от закона и се е оказало необходимо. Тя трябва 
също така да се увери дали в рамките на административното производство WML е имало 
възможност да получи достъп до тези доказателства и да бъде изслушано във връзка с тях. 

Ако националната юрисдикция установи, че WML не е имало тази възможност или че 
разглежданите доказателства са били събрани в нарушение на Хартата, или ако тази 
юрисдикция няма право да извърши споменатата проверка, тя трябва да изключи 
посочените доказателства и да отмени обжалваното решение, доколкото поради тази 
причина то се окаже неоснователно.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в 
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на 
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. 
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. 
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с 
подобен въпрос. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.  

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 
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