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4) Kas sellised ühenduse põhimõtted nagu võrdse kohtlemise ja
neutraalse maksustamise põhimõte, viidates siinkohal Ühendkuningriigis kehtivale maksuhalduri lubatud erandile, mis
lubab deklareeritavaid käibemaksusummasid allapoole ümardada üksnes teatud ettevõtjatel, mõjutavad vastust neile küsimustele?

(1) Nõukogu 11. aprilli 1967. aasta esimene direktiiv 67/227/EMÜ
kumuleeruvaid käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusnormide
ühtlustamise kohta (EÜT 71, lk 1301; ELT eriväljaanne 09/01, lk 3).
(2) Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas
(EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).
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tüüpi äriühing on Luksemburgi siseriikliku maksuõiguse kohaselt tulumaksust vabastatud? Kas seega on EÜ asutamislepingu
viidatud artiklitega vastuolus see, et Soomes dividendidelt kinnipeetavast maksust ei ole vabastatud dividende saav SICAV-tüüpi
äriühing, mille asukoht on Luksemburgis?

(1) Nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiiv eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi
kohta (EÜT L 225, lk 6; ELT eriväljaanne 09/01, lk 147).

Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesgerichtshof (Saksamaa)
2. juulil 2007 — Directmedia Publishing GmbH versus
1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2. Ulrich Knoop
Eelotsusetaotlus, mille esitas Korkein hallinto-oikeus
(Soome) 29. juunil 2007 — Aberdeen Property Fininvest
Alpha Oy

(Kohtuasi C-304/07)
(2007/C 211/40)

(Kohtuasi C-303/07)
Kohtumenetluse keel: saksa
(2007/C 211/39)
Kohtumenetluse keel: soome
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Bundesgerichtshof
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled
Hageja: Directmedia Publishing GmbH

Põhikohtuasja pooled
Kostja: 1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2. Ulrich Knoop.
Hageja: Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy.
Teised menetluspooled: Uudenmaan verovirasto ja Helsingin
kaupunki

Eelotsuse küsimused
Kas EÜ artikleid 43 ja 48 ning EÜ artikleid 56 ja 58 tuleb
tõlgendada nii, et nende artiklitega tagatud põhivabaduste rakendamiseks tuleb Soome õiguse alusel asutatud aktsiaseltsi või
investeerimisfondi käsitada Luksemburgi õiguse alusel asutatud
SICAV-tüüpi äriühinguga võrreldavana vaatamata sellele, et
Soome õiguses puudub SICAV-tüüpi äriühingule täpselt vastav
äriühingu liik, ja võttes samas arvesse seda, et SICAV-tüüpi äriühingut, mis on Luksemburgi õiguses ette nähtud äriühing, ei
mainita nende äriühingute nimekirjas, mis on ette nähtud direktiivi 90/435/EMÜ (1) artikli 2 punktis a — viimati nimetatud
direktiivile vastab käesolevas asjas Soomes kohaldatav kinnipeetava maksu normistik –, ning arvestades samuti seda, et SICAV-

Eelotsuse küsimused
Kas andmete ülekandmine andmebaaside direktiivi artiklil 7
lõike 1 alusel kaitstud andmebaasist teise andmebaasi kujutab
endast ka siis väljavõtte tegemist Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 11. märtsi 1996. aasta direktiivi 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (1) artikli 7 lõike 2 tähenduses, kui see
toimub päringu teel andmebaasist ükshaaval või on väljavõtte
tegemine selle õigusnormi tähenduses andmebaasi väljavõtte
(füüsiline) kopeerimine?

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 1996. aasta direktiiv
96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (EMÜ L 77, lk 20; ELT
eriväljaanne 13/15, lk 459).

