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b) pri prevode alebo emisii akcií v dematerializovanej
podobe v prospech depozitára cenných papierov je
sadzba dane 1,5 % z emisnej ceny (pri emisii akcií), alebo
z výšky alebo hodnoty odplaty (pri prevode akcií za
odplatu) alebo z hodnoty akcií (v ostatných prípadoch),
pričom predaj akcií v rámci depozitára (alebo práv súvisiacich s akciou) nie je predmetom ďalšej dane;
c) so súhlasom príslušného daňového orgánu si môže depozitár cenných papierov zvoliť, aby sa daň nevyrubovala
pri prevode alebo emisii akcií v prospech tohto depozitára, ale aby sa namiesto toho vyrubila pri každom
predaji akcií v rámci tohto depozitára so sadzbou 0,5 %
z odplaty. Príslušný daňový orgán môže na účely
udelenia súhlasu vyžadovať (a v súčasnosti vyžaduje), aby
depozitár uzatvoril a udržiaval v platnosti dohody (ktoré
daňový orgán považuje za dostatočné) pre výber dane
depozitárom a pre dodržiavanie a zabezpečenie dodržiavania príslušných právnych predpisov;
iv) podľa postupov platných na burze cenných papierov
v druhom členskom štáte musia byť všetky akcie, emitované
v
rámci
jurisdikcie
tohto
štátu,
uschovávané
v dematerializovanej podobe u jediného depozitára cenných
papierov so sídlom v tomto členskom štáte, pričom tento
depozitár neurobil vyššie uvedenú voľbu?

(1) Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach
z tvorby a navyšovania základného imania (Ú. v. ES L 249, s. 25;
Mim. vyd. 09/001, s. 11).
(2) Ú. v. ES L 156, s. 23; Mim. vyd. 09/001, s. 122.

Prejudiciálne otázky
Bráni článok 10 alebo 11 smernice Rady 69/335 (1), zmenenej
a doplnenej smernicou Rady 85/303/EHS z 10. júna 1985 (2),
alebo článok 43, 49 alebo 56 Zmluvy o ES alebo akékoľvek iné
ustanovenie práva Európskeho spoločenstva členskému štátu
(„prvý členský štát“) vyrubiť daň z prevodu alebo emisie akcií
v prospech depozitára cenných papierov so sadzbou 1,5 %, ak:
i) spoločnosť („spoločnosť A“) so sídlom v prvom členskom
štáte ponúka na nadobudnutie kótované a obchodované
akcie spoločnosti („spoločnosť B“) so sídlom v inom členskom štáte („druhý členský štát“) výmenou za akcie spoločnosti A, ktoré sa majú prijať na burzu cenných papierov
v druhom členskom štáte;
ii) akcionári spoločnosti B majú možnosť získať nové akcie
spoločnosti A:
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a) buď v listinnej podobe, alebo
b) v dematerializovanej podobe prostredníctvom systému
zúčtovania v prvom členskom štáte alebo

Jazyk konania: taliančina

c) v dematerializovanej podobe prostredníctvom depozitára
cenných papierov v druhom členskom štáte;
iii) v stručnosti, právo prvého členského štátu stanovuje, že:
a) pri emisii akcií v listinnej podobe (alebo
v dematerializovanej podobe v systéme zúčtovania pre
dematerializované akcie prvého členského štátu) nie je
predmetom dane emisia akcií, ale každý následný predaj
akcií, pri ktorom je sadzba dane 0,5 % z odplaty za
prevod, ale
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ktoré osoba, ktorá má sídlo na území členského štátu Európskeho spoločenstva poskytuje adresátovi, ktorý je usadený mimo
územia Spoločenstva, ale ktorý má daňového zástupcu na území
členského štátu, a najmä, či je takým miestom miesto adresáta
odkazu, miesto, kde má sídlo spoločnosť, ktorá je daňovým
zástupcom pre Taliansko spoločnosti, ktorá nepatrí do Spoločenstva, miesto, kde má sídlo spoločnosť, ktorá nepatrí do
Spoločenstva, ktorá žiada o reklamné služby alebo miesto
zákazníka spoločnosti, ktorá nepatrí do Spoločenstva?

Prejudiciálna otázka
Sú priame zverenie prevádzkovania služby zberu, odvozu
a likvidácie pevného komunálneho odpadu a podobného
odpadu akciovej spoločnosti s výlučne verejnou kapitálovou
účasťou a stanovy – na účely článku 113 legislatívneho dekrétu
č. 267 z 18. augusta 2000 – ako sú uvedené v odôvodnení,
zlučiteľné s právom Spoločenstva, osobitne so slobodou usadiť
sa, ako aj slobodným poskytovaním služieb, so zákazom diskriminácie
a
povinnosťou
rovnosti
zaobchádzania,
s transparentnosťou a s voľnou hospodárskou súťažou podľa
článkov 12, 43, 45, 46, 49 a 86 Zmluvy?

(1) Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.
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Žalobkyňa: Infopaq International A/S
Žalovaný: Danske Dagblades Forening

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Dovolateľ: Athesia Druck Srl
Prejudiciálne otázky
Odporcovia: Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Prejudiciálna otázka
Čo sa na účely DPH v zmysle článku 9 ods. 2 písm. e) šiestej
smernice Rady 77/388/EHS (1) zo 17. mája 1977 o zosúladení
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu
– spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej
stanovenia, rozumie miestom poskytovania reklamných služieb,

i) Môže uloženie a následná tlač výpisu z textu článku
v novinách pozostávajúceho z hľadaného slova a piatich
pred ním a piatich po ňom nasledujúcich slov predstavovať
rozmnožovanie, ktoré je autorsky chránené (článok 2 smernice Infosoc) (1)?
ii) Sú okolnosti, za akých rozmnoženina vznikne, relevantné
pre posúdenie skutočnosti, či dočasné rozmnožovania
možno považovať za „prechodné“ (článok 5 ods. 1 smernice Infosoc)?

