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A kérdést előterjesztő bíróság

Special Commissioners, London.

Az alapeljárás felei

Felperes: HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd.

Alperes: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Vajon az 1985. június 10-i 85/303/EK tanácsi irányelvvel (1)
módosított 69/335 tanácsi irányelv (2) 10. vagy 11. cikke, az
EK-Szerződés 43., 49. vagy 56. cikke, illetve a közösségi jog
bármely más rendelkezése tiltja-e, hogy valamely tagállam (a
továbbiakban: az előbbi tagállam) 1,5 %-os illetéket vessen ki az
elszámolóház keretében történő részvényátruházásra vagy -kibo-
csátásra, ha:

i. az előbbi tagállamban illetékességgel rendelkező társaság (a
továbbiakban: A. társaság) ajánlatot tesz a valamely másik
tagállamban (a továbbiakban: az utóbbi tagállam) illetékes-
séggel rendelkező társaság (a továbbiakban: B. társaság) jegy-
zett és kereskedés tárgyát képező részvényeinek megszerzé-
sére az A. társaság, később az utóbbi tagállamban tőzsdére
vitt részvényei ellenében;

ii. a B. társaság részvényesei az A. társaság új részvényeit az
alábbi formában kaphatják meg:

a) nyomdai úton előállított részvény; vagy

b) dematerializált részvény formájában, az előbbi tagál-
lamban lévő elszámolási rendszeren keresztül; vagy

c) dematerializált részvény formájában, az utóbbi tagál-
lamban lévő elszámolóházon keresztül;

iii. az előbbi tagállam jogszabályai röviden összefoglalva
előírják:

a) a nyomdai úton előállított részvények formájában (vagy
az előbbi tagállamban a vonatkozó elszámolási rendszer
keretében dematerializált részvények formájában) történő
részvénykibocsátás esetében a kibocsátás illetékmentes, a
részvények minden egyes későbbi átruházását azonban
az átruházás ellenértékének 0,5 %-át kitevő mértékű
illeték terheli, ellenben

b) dematerilaizált részvények elszámolóházi tevékenységet
folytató gazdasági szereplő részére való átruházása vagy

kibocsátása esetében (kibocsátáskor) a kibocsátási ár
1,5 %-át kitevő, (ellenérték fejében történő részvényátru-
házás esetében pedig) az ellenérték összegének 1,5 %-át,
(vagy minden más esetben) a részvények értékének
1,5 %-át kitevő összegű illetéket kell fizetni, majd azt
követően az elszámolóház keretében történő további
részvényátruházás (vagy a részvényhez kapcsolódó jogok
átruházása) illetékmentes.

c) az elszámolóházi tevékenységet folytató gazdasági
szereplő az illetékes adóhatóság jóváhagyása mellett
választhat akként, hogy illetékmentes az elszámolóház
részére történő részvényátruházás vagy -kibocsátás, és az
elszámolóház keretében történő egyes részvényátruhá-
zások után az ellenérték 0,5 %-át kitevő illetéket kell
felszámolni. Az illetékes adóhatóság e választás feltétele-
ként megkövetelheti (és jelenleg meg is követeli), hogy az
e lehetőséggel élni kívánó elszámolóházi tevékenységet
folytató gazdasági szereplő – az adóhatóság által megfele-
lőnek tartott módon – megállapodásokat kössön és
tartson fenn az illetéknek az elszámolóház keretében
történő beszedésére, valamint az erre vonatkozó rendel-
kezéseknek való megfelelésre vagy annak biztosítására.

iv. Az utóbbi tagállamban a tőzsde vonatkozásában hatályban
lévő jogszabályok megkövetelik, hogy az adott jogrend-
szerben kibocsátott valamennyi részvényt dematerializált
formában és az utóbbi tagállamban illetékességgel rendel-
kező egységes elszámolási rendszerben kezeljék, amely rend-
szer kezelője nem élt a fent hivatkozott választási lehető-
séggel?
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