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b) Luovutettaessa tai laskettaessa liikkeelle aineettomia osakkeita selvityspalvelun tarjoajalle kannetaan vero (jos osakkeet lasketaan liikkeelle) 1,5 prosentin verokannalla
merkintähinnasta tai (jos osakkeet luovutetaan vastiketta
vastaan) 1,5 prosentin verokannalla vastikkeen määrästä
tai arvosta tai (muussa tapauksessa) 1,5 prosentin verokannalla osakkeiden arvosta, ja osakkeiden (tai osakkeita
tai osakkeista määräämistä koskevista oikeuksien) luovutuksista selvityspalvelussa ei myöhemmin kanneta veroa.
c) Selvityspalvelun tarjoaja voi, jos se saa toimivaltaisen
veroviranomaisen luvan, valita järjestelyn, jossa veroa ei
kanneta osakkeiden liikkeelle laskemisesta tai luovutuksesta sen selvitysjärjestelmään, vaan tämä vero kannetaan
sen sijaan jokaisesta osakekaupasta selvitysjärjestelmässä
0,5 prosentin verokannalla vastikkeesta. Toimivaltainen
veroviranomainen voi vaatia (ja tällä hetkellä vaatii)
tällaisen valinnan hyväksymisen edellytyksenä sitä, että
selvityspalvelun tarjoaja, joka haluaa tehdä tällaisen
valinnan, tekee ja pitää yllä järjestelyjä (joita veroviranomainen pitää tyydyttävinä) veron kantamista varten selvityspalvelussa ja siihen liittyvän lainsäädännön noudattamista ja noudattamisen varmistamista varten.

Kantajat: HSBC Holdings plc ja Vidacos Nominees Ltd
Vastaaja: The Commissioners of Her Majesty's Revenue &
Customs

iv) Toisen jäsenvaltion arvopaperinpörssissä voimassa olevissa
järjestelyissä edellytetään, että kaikki tässä toisessa jäsenvaltiossa liikkeeseen lasketut osakkeet on pidettävä aineettomassa muodossa yhdessä ainoassa selvityspalvelussa, joka on
sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon ja jonka harjoittaja ei ole
tehnyt edellä kuvattua valintaa?

Ennakkoratkaisukysymykset
Kielletäänkö neuvoston direktiivin 69/335, (1) sellaisena kuin se
on muutettuna 10.6.1985 annetulla neuvoston direktiivillä
85/303/ETY, (2) 10 tai 11 artiklalla tai EY:n perustamissopimuksen 43, 49 tai 56 artiklalla tai jollakin muulla yhteisön
oikeuden määräyksellä tai säännöksellä se, että jäsenvaltio
(jäljempänä ensimmäinen jäsenvaltio) kantaa veroa osakkeiden
luovuttamisesta tai liikkeeseen laskemisesta selvityspalveluun
1,5 prosentin verokannalla, jos tosiseikat ovat seuraavat:
i) Yhtiö (jäljempänä yhtiö A), joka on sijoittautunut ensimmäiseen jäsenvaltioon, tarjoutuu ostamaan toisen yhtiön (yhtiö
B), joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon (jäljempänä
toinen jäsenvaltio), listatut ja kaupankäynnin kohteena olevat
osakkeet yhtiön A sellaisia osakkeita vastaan, jotka lasketaan
liikkeeseen arvopaperipörssissä toisessa jäsenvaltiossa.
ii) Yhtiön B osakkeenomistajat voivat valita, ottavatko ne
vastaan yhtiön A uudet osakkeet
a) aineellisessa muodossa tai
b) aineettomassa muodossa ensimmäisen jäsenvaltion selvitysjärjestelmän välityksellä taikka

(1) Pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista 17.7.1969 annettu
neuvoston direktiivi 69/335/ETY, EYVL L 249, s. 25.
(2) EYVL L 156, s. 23.

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo
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c) aineettomassa muodossa toisen jäsenvaltion selvityspalvelun välityksellä
iii) Jäsenvaltion laissa säädetään tiivistettynä seuraavaa:
a) Siinä tapauksessa, että osakekirjat lasketaan liikkeelle
aineellisessa muodossa (tai aineettomassa muodossa
jäsenvaltion aineettomien osakkeiden selvitysjärjestelmässä) veroa ei kanneta osakkeiden liikkeelle laskemisesta
vaan jokaisesta sitä seuraavasta kaupasta, jolloin vero
kannetaan 0,5 prosentin verokannalla kauppahinnasta.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
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sen mainospalvelun suorituspaikkana, jonka yhtiö, jonka kotipaikka on Euroopan yhteisön jonkin jäsenvaltion alueella, suorittaa vastaanottajalle, joka on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle, mutta jolla on veroedustaja jonkin jäsenvaltion alueella, ja
erityisesti, onko sen katsottava olevan viestin kohdeyleisön kotipaikka, yhteisön ulkopuolisen yhtiön veroedustajana Italiassa
toimivan yhtiön kotipaikka, mainospalvelun tilaavan yhteisön
ulkopuolisen yhtiön kotipaikka tai yhteisön ulkopuolisen yhtiön
asiakkaan kotipaikka?

Ennakkoratkaisukysymykset
Onko yhteisön oikeuden mukaista ja erityisesti perustamissopimuksen 12, 43, 45, 46, 49 ja 86 artiklassa vahvistettujen sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden, syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden sekä avoimuuden ja vapaan kilpailun periaatteiden mukaista se, että kiinteiden yhdyskuntajätteiden ja muiden niihin rinnastettavien
jätteiden keräämistä ja kuljetusta ja niistä huolehtimista koskeva
palvelu hankitaan suorahankintana täysin julkisessa omistuksessa olevalta osakeyhtiöltä, jonka yhtiöjärjestys on vahvistettu
— 18.8.2000 annetun asetuksen N:o 267 113 §:ssä tarkoitetulla
tavalla — sellaiseksi kuin se on tämän päätöksen perusteluosassa
kuvattu?

(1) EYVL L 145, s. 1.
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Ennakkoratkaisukysymys
Mitä on pidettävä arvonlisäveron kannalta jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen
arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste
— 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin
77/388/ETY (1) 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan nojalla sellai-

Ennakkoratkaisukysymykset
(i) Voidaanko päivälehden artikkelista otetun sellaisen
tekstiotteen, joka muodostuu hakusanasta sekä sitä edeltävistä viidestä sanasta ja sitä seuraavista viidestä sanasta,
tallennus ja sen jälkeen tapahtuva tulostus katsoa suojelluksi kappaleen valmistamiseksi (ks. tietoyhteiskuntadirektiivin (1) 2 artikla)?
(ii) Onko sen kannalta, voidaanko tilapäinen kappaleen
valmistaminen katsoa ”väliaikaiseksi” (ks. tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan 1 kohta), merkitystä sillä, missä
yhteydessä se tapahtuu?

