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În cazul unui răspuns negativ la a patra întrebare:
5. Directiva privind serviciile de plată, principiile din dreptul Uniunii în materie de securitate și claritate juridică, precum și
articolul 17 din cartă trebuie interpretate în sensul că, într-o situație cu caracteristici similare celei în discuție, acestea se
opun unei practici a autorităților și instanțelor potrivit căreia se dispune că sumele în numerar pe care operatorul sălii de
joc le-a primit, prin intermediul serviciului operatorului de rețea, de la clienții bancari care, cu ajutorul cardului bancar și
al unui PIN, au retras/ridicat numerar și/sau bonuri valorice pentru jocul la automatele de joc trebuie alocate bugetului
de stat („recuperare”), în pofida faptului că toate notele de credit corespund numai sumelor primite de clienți în numerar
sau sub forma bonurilor valorice pentru jocul la automate?

(1)

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței
interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE
(JO L 319, p. 1).

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit)
la 14 noiembrie 2016 – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Cauza C-573/16)
(2017/C 022/22)
Limba de procedură: engleza
Instanța de trimitere
High Court of Justice (Chancery Division)

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Air Berlin plc
Pârâți: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Întrebările preliminare
1) Perceperea de către un stat membru a unei taxe de timbru de 1,5 % asupra cesiunii, astfel cum se enunță mai sus, în
împrejurările prezentate anterior, este contrară uneia sau mai multora dintre următoarele dispoziții:
1) articolul 10 sau articolul 11 din Prima directivă (1);
2) articolul 4 sau articolul 5 din A doua directivă (2); sau
3) articolele 12, 43, 48, 49 sau 56 din Tratatul CE?
2) Răspunsul la prima întrebare este diferit în cazul în care cesiunea acțiunilor către serviciul de compensare era necesară
pentru a facilita cotarea societății în cauză la o bursă de valori în același stat membru sau într-un alt stat membru?
3) Răspunsul la prima sau la a doua întrebare este diferit în cazul în care dreptul național al statului membru permitea unui
operator al unui serviciu de compensare, în cazul în care aceasta primește aprobarea din partea autorității fiscale, să
opteze pentru posibilitatea ca nicio taxă de timbru să nu fie datorată pentru cesiunea de acțiuni către un serviciu de
compensare, dar, în schimb, SDRT este percepută pentru fiecare vânzare consecutivă a acțiunilor în cadrul serviciului de
compensare (la cota de 0,5 % din prețul de vânzare)?
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4) Răspunsul la a treia întrebare este diferit atunci când structura tranzacțiilor alese de către societatea în cauză implică
imposibilitatea exercitării unei astfel de opțiuni?

(1)
(2)

Directiva Consiliului din 17 iulie 1969 privind taxele indirecte aplicate majorării capitalului (JO L 249, p. 25, Ediţie specială, 09/
vol. 1, p. 9).
Directiva 2008/7/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital (JO L 46, p. 11).

Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Cehă
(Cauza C-575/16)
(2017/C 022/23)
Limba de procedură: ceha
Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: H. Støvlbæk, K. Walkerová, agenți)
Pârâtă: Republica Cehă

Concluziile reclamantei
— constatarea faptului că, prin impunerea unei condiții privind cetățenia pentru exercitarea profesiei de notar, Republica
Cehă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 49 TFUE și
— obligarea Republicii Cehe la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
Comisia consideră că cerința privind cetățenia, prevăzută pentru exercitarea profesiei de notar în ordinea juridică cehă, este
discriminatorie și constituie o restricție nejustificată privind libertatea de stabilire. Republica Cehă nu și-a îndeplinit, așadar,
obligațiile care îi revin în temeiul articolului 49 TFUE.
Comisia consideră că funcțiile conferite notarilor de legislația Republicii Cehe nu sunt asociate, prin natura lor, exercitării
autorității publice, astfel încât condiția privind cetățenia, prevăzută în vederea accesului la profesia de notar în ordinea
juridică cehă, nu poate fi justificată prin excepția prevăzută la articolul 51 TFUE.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la
17 noiembrie 2016 – C. K., H. F. și minorul A. S./Republica Slovenia
(Cauza C-578/16)
(2017/C 022/24)
Limba de procedură: slovena
Instanța de trimitere
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Părțile din procedura principală
Reclamanți: C. K., H. F. și minorul A. S.
Pârâtă: Republica Slovenia

