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I tilfælde af, at også fjerde spørgsmål besvares benægtende:
5. Skal direktivet om betalingstjenesteydelser og de EU-retlige principper om retssikkerhed og retsklarhed samt chartrets
artikel 17 fortolkes således, at de i et tilfælde med de foreliggende karakteristika er til hinder for en myndigheds- og
retspraksis, som anordner, at de pengebeløb tilfalder statskassen (»fortabes«), som operatøren af spillehallen via en
tjenesteydelse fra netoperatøren har modtaget fra bankkunderne, som med EC-kort og pinkode har hævet de kontanter
og/eller værdikuponer til spil på spilleautomater, som han har påfyldt, selv om alle kreditnotaer kun svarer til de beløb,
som kunderne har modtaget i kontanter og værdikuponer til at spille med via automaten?

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13.11.2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af
direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (EUT L 319, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det
Forenede Kongerige) den 14. november 2016 — Air Berlin plc mod Commissioners for Her Majesty's
Revenue & Customs
(Sag C-573/16)
(2017/C 022/22)
Processprog: engelsk
Den forelæggende ret
High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Air Berlin plc
Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Præjudicielle spørgsmål
1) Er en medlemsstats opkrævning af en stempelafgift på 1,5 % ved overdragelsen, som beskrevet ovenfor, under de ovenfor
beskrevne omstændigheder i strid med en eller flere af følgende:
1) første direktivs artikel 10 eller 11 (1)
2) andet direktivs artikel 4 eller 5 (2) eller
3) EF-traktatens artikel 12, 43, 48, 49 eller 56?
2) Er svaret på det første spørgsmål forskelligt under omstændigheder, hvor overdragelsen af aktier til clearingtjenesten var
nødvendig for at lette det pågældende selskabs notering på en børs i den pågældende medlemsstat eller en anden
medlemsstat?
3) Er svaret på det første spørgsmål eller det andet spørgsmål forskelligt under omstændigheder, hvor medlemsstatens
nationale lovgivning har gjort det muligt for en operatør af en clearingtjeneste, såfremt denne får tilladelse hertil af
afgiftsmyndigheden, at vælge, at der ikke skal betales stempelafgift ved overdragelsen af aktier til clearingtjenesten, men
at SDRT i stedet skal betales ved hvert efterfølgende salg af aktier inden for clearingtjenesten (med en sats på 0,5 % af
vederlaget for salget)?
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4) Er svaret på det tredje spørgsmål forskelligt under omstændigheder, hvor strukturen af de af det pågældende selskab
valgte transaktioner betyder, at det ikke er muligt at drage fordel af valget?

(1)
(2)

Rådets direktiv 69/335/EØF af 17.7.1969 om kapitaltilførselsafgifter (EFT L 249, s. 25).
Rådets Direktiv 2008/7/EF af 12.2.2008 om kapitaltilførselsafgifter (EUT L 46, s. 11).

Sag anlagt den 14. november 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik
(Sag C-575/16)
(2017/C 022/23)
Processprog: tjekkisk
Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved H. Støvlbæk og K. Walkerová, som befuldmægtigede)
Sagsøgt: Den Tjekkiske Republik

Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Den Tjekkiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 49 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, idet den har fastsat et krav om statsborgerskab for udøvelsen af notarerhvervet.
— Den Tjekkiske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Kommissionen er af den opfattelse, at det krav om statsborgerskab, der er fastsat for udøvelsen af notarerhvervet i det
tjekkiske retssystem, er udtryk for forskelsbehandling og udgør en uforholdsmæssig restriktion for etableringsfriheden. Den
Tjekkiske Republik har følgelig tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde.
Kommissionen finder, at de opgaver, der i henhold til Den Tjekkiske Republiks lovgivning er tillagt notarer, ikke på grund af
deres art er forbundet med udøvelsen af offentligretlige beføjelser, således at det krav om statsborgerskab, der er fastsat, for
adgangen til erhvervet som notar i det tjekkiske retssystem, ikke kan være begrundet i den undtagelse, der er fastsat i
artikel 51 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien)
den 17. november 2016 — C.K., H.F. og A.S. mod Republikken Slovenien
(Sag C-578/16)
(2017/C 022/24)
Processprog: Slovensk
Den forelæggende ret
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i hovedsagen
Sagsøgere: C.K., H.F. og A.S.
Sagsøgt: Republikken Slovenien

