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b) při převodu zaknihovaných akcií na provozovatele clearingového centra nebo při emisi těchto akcií ve prospěch
tohoto provozovatele se daň vybere (při emisi akcií) ve
výši 1,5 % z emisní ceny nebo (při převodu akcií za
protihodnotu) ve výši 1,5 % z částky nebo hodnoty
odpovídající protihodnotě nebo (v ostatních případech)
ve výši 1,5 % z hodnoty akcií, ale žádná daň se nevybere
z následných prodejů akcií (nebo práv souvisejících
s akciemi) v rámci clearingového centra.
c) provozovatel clearingového centra si může zvolit, pokud
obdrží schválení příslušného daňového orgánu, že žádná
daň nebude vybrána z převodu nebo emise akcií v rámci
jeho clearingového centra, ale že se tato daň vybere
z každého prodeje akcií v rámci tohoto clearingového
centra, a to ve výši 1,5 % z protihodnoty. Příslušný
daňový orgán může (a skutečně tak činí) vyžadovat, jako
podmínku pro schválení takové volby, aby provozovatel
clearingového systému, který hodlá učinit takovou volbu,
vytvořil a udržoval v platnosti postupy (které daňový
orgán považuje za přijatelné) pro výběr daně v rámci
clearingového centra a pro dodržování nebo zajištění
dodržování příslušné právní úpravy.
iv) platná právní úprava pro burzu cenných papírů v druhém
členském státě vyžaduje, aby všechny akcie emitované
v rámci jeho působnosti byly drženy v zaknihované podobě
prostřednictvím jediného clearingového centra zřízeného
v druhém členském státě, jehož provozovatel neučinil výše
uvedenou volbu?

Předběžné otázky
Brání články 10 nebo 11 směrnice Rady 69/335 (1), ve znění
směrnice Rady 85/303/EHS ze dne 10. června 1985 (2), nebo
články 43 ES, 49 ES nebo 56 ES nebo jiná ustanovení práva
Společenství tomu, aby jeden členský stát (dále jen „první
členský stát“) vybíral daň z převodu nebo emise akcií v rámci
clearingového centra ve výši 1,5 %, pokud:

(1) Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých
daních z kapitálových vkladů (Úř. věst. L 249, s. 25; Zvl. vyd. 09/01,
s. 11).
2
( ) Úř. věst. L 156, s. 23; Zvl. vyd. 09/01, s. 122.

i) společnost (dále jen „společnost A“) usazená v prvním členském státě nabídne výměnou za získání kotovaných
a obchodovatelných akcií jiné společnosti (dále jen „společnost B“) usazené v jiném členském státě (dále jen „druhý
členský stát“) akcie společnosti A, které mají být emitovány
na burze cenných papírů v druhém členském státě;
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ii) akcionáři společnosti B mají možnost získat nové akcie
společnosti A buď:

(Věc C-573/07)

a) v listinné podobě nebo
b) v zaknihované podobě prostřednictvím systému vypořádání v prvním členském státě nebo

(2008/C 64/39)

c) v zaknihované podobě prostřednictvím clearingového
centra v druhém členském státě;

Jednací jazyk: italština

iii) právní předpisy prvního členského státu ve stručnosti
stanoví, že:
a) v případě emise akcií v listinné podobě (nebo
v zaknihované podobě v systému pro vypořádání dematerializovaných akcií prvního členského státu) se daň
z emise akcií nevybere, ale vybere se z každého následného prodeje akcií, a to ve výši 0,5 % z protihodnoty za
převod; ale
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státu Evropského společenství zákazníkovi usazenému mimo
Společenství, avšak majícímu daňového zástupce na území
některého členského státu, a zvláště zda je tímto místem místo
usazení toho, jemuž je zpráva určena, místo, kde má sídlo
společnost-daňový zástupce společnosti, která nemá sídlo ve
Společenství, pro Itálii, místo, kde má sídlo společnost, která
nemá sídlo ve Společenství, která propagační službu objednala,
či místo usazení zákazníka společnosti, která nemá sídlo ve
Společenství?

Předběžná otázka
Je přímé zadání zakázky na sběr, přepravu a zneškodnění
tuhého komunálního a podobného odpadu akciové společnosti
s výhradně veřejnou kapitálovou účastí, jejíž příslušné stanovy –
pro účely článku 113 legislativního nařízení č. 267 ze dne
18. srpna 2000 – jsou vyloženy v odůvodnění, v souladu
s právem Společenství, a zejména se svobodou usazování a s
volným pohybem služeb, se zásadou zákazu diskriminace
a s povinnostmi týkajícími se rovného zacházení, transparentnosti a volné hospodářské soutěže, na něž odkazují články 12,
43, 45, 46, 49 a 86 ES?

(1) Úř. věst. L 145, s. 1
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Předběžná otázka
Co je třeba pro účely DPH ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. e) šesté
směrnice Rady 77/388/EHS (1) ze dne 17. května 1977
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se
daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně rozumět místem propagační služby,
kterou poskytla osoba se sídlem na území některého členského

Předběžné otázky
(i) Může být ukládání a následné vytištění výňatku textu
z novinového článku, který sestává z klíčového slova a pěti
předcházejících a pěti následujících slov, považováno za
úkony rozmnožení, které jsou předmětem ochrany autorského práva (čl. 2 směrnice) (1)?
(ii) Jsou při posuzování, zda mohou být dočasné úkony
rozmnožení považovány za „krátkodobé“ (čl. 5 odst. 1
směrnice), relevantní souvislosti, za nichž jsou tyto úkony
činěny?

