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1) Ovatko osuuskuntien hyväksi vuonna 1973 annetun presidentin asetuksen nro 601 10, 11, 12, 13 ja 14 §:n nojalla
toteutetut veroetuuksia sisältävät toimenpiteet yhteensopivia
kilpailusääntöjen kanssa ja onko niitä tässä tapauksessa pidettävä EY 87 artiklassa tarkoitettuina valtiontukina erityisesti
sen vuoksi, että ei ole olemassa asianmukaista vuoden 1947
laissa N:o 1577 säädettyä valvontajärjestelmää ja väärinkäytösten korjausjärjestelmää?
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2) Erityisesti ongelmasta, joka koskee riidanalaisten veroetuuksia
sisältävien toimenpiteiden luonnehtimista valtiontuiksi:
voidaanko tällaisia toimenpiteitä pitää oikeasuhteisina osuuskunnalle annettuihin tehtäviin nähden; voiko oikeasuhteisuuden arviointi koskea yksittäisen toimenpiteen lisäksi etua,
joka annetaan toimenpiteellä kokonaisuutena arvioituna, kun
kilpailutilanne sittemmin muuttuu?
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Onko edellisiin kysymyksiin vastattaessa otettava huomioon
se, että valvontajärjestelmää on myöhemmin heikennetty
vakavalla tavalla ennen kaikkea niiden osuuskuntien osalta,
jotka ovat pääasiallisesti keskinäisiä eivätkä kokonaan keskinäisiä vuonna 2004 annetun lain nro 311 mukaisesti?
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3) Riippumatta siitä, ovatko kyseiset veroetuuden sisältävät
toimenpiteet luonnehdittavissa valtiontueksi, voidaanko
osuuskuntamuodon käyttämistä myös muissa tapauksissa
kuin petos- tai peittelytapauksissa pitää väärinkäyttönä, jos
tällaista yhtiömuotoa käytetään siten, että ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on verotuksellisen edun saaminen?
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