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Předběžné otázky
1) a.) Musí být čl. 9 odst. 2 písm. c) první odrážka šesté směrnice (1) resp. čl. 52 písm. a) směrnice o dani z přidané
hodnoty z roku 2006 (2) (ve znění do 1. ledna 2010) vykládán v tom smyslu, že pod něj spadá úplatné i poskytování
interaktivních erotických vystoupení přenášených živě webovými kamerami?
b.) V případě, že odpověď na otázku 1. a) bude kladná: musí být část věty obsažená v čl. 9 odst. 2 písm. c) šesté
směrnice resp. na začátku článku 52 směrnice o dani z přidané hodnoty z roku 2006 „místem poskytnutí těchto
služeb je místo, kde je služba skutečně vykonána“ vykládána v tom smyslu, že klíčové je místo, kde vystupují
modelky před kamerou, nebo je rozhodující místo, kde si návštěvníci prohlížejí obrazový záznam, anebo přichází
v úvahu ještě jiné místo?
2) Musí být čl. 9 odst. 2 písm. e) dvanáctá odrážka šesté směrnice resp. čl. 56 odst. 1 písm. k) směrnice o dani z přidané
hodnoty z roku 2006 (ve znění do 1. ledna 2010) ve spojení s článkem 11 nařízení o dani z přidané hodnoty z roku
2005 (3) vykládáno v tom smyslu, že úplatné poskytování interaktivních erotických vystoupení přenášených živě
webovými kamerami, může být považováno za „elektronicky poskytovanou službu“?
3) V případě, že odpověď na otázku 1.a), jakož i na otázku 2 bude kladná a stanovení místa poskytování služeb podle
dotyčných ustanovení směrnice povede k odlišným závěrům, jak je třeba určit místo poskytování služeb?
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Šestá směrnice Rady 77/388/EHS 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 (Úř. věst. 1977, L 145, s. 1).
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).
Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném
systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2005, L 288, s. 1).
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