
A Hoge Raad der Nederlanden 2004. október 15-i végzé-
sével a H. A. Solleveld kontra Inspecteur van de Belas-
tingsdienst – ondernemingen Amersfoort ügyben benyúj-

tott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-443/04. sz. ügy)

(2005/C 6/49)

(Az eljárás nyelve: holland)

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) 2004. október 15-i
végzésével, amely 2004. október 20-án érkezett a Bíróság hiva-
talához, a H. A. Solleveld kontra Inspecteur van de Belastings-
dienst – ondernemingen Amersfoort ügyben előzetes döntésho-
zatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bírósá-
gához a következő kérdés tárgyában:

A hatodik irányelv 13. cikk A. rész (1) bekezdés (c) pontját úgy
kell-e értelmezni, hogy a HÉA-mentesség vonatkozik a fenti
3.1.2 és 3.1.3 pontban leírt [zavaró térmező] diagnózis kere-
tében végrehajtott – a diagnózis felállításából, a terápiára vonat-
kozó tanácsadásból és esetlegesen a kezelésből álló – beavatko-
zásokra, még abban az esetben is, ha a beavatkozásokat végző
személy azokat nem az érintett tagállam által meghatározott
orvosi és paramedicinális hivatás keretében folytatja le?

A Hoge Raad der Nederlanden 2004. október 15-i végzé-
sével a J.E. van den Hout-van Eijnsbergen kontra Inspec-
teur van de Belastingdienst – ondernemingen Leiden

ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-444/04. sz. ügy)

(2005/C 6/50)

(Az eljárás nyelve: holland)

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) 2004. október 15-i
végzésével, amely 2004. október 20-án érkezett a Bíróság hiva-
talához, a J.E. van den Hout-van Eijnsbergen kontra Inspecteur
van de Belastingdienst – ondernemingen Leiden ügyben,
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához a következő kérdés tárgyában:

A hatodik irányelv 13. cikk A. rész (1) bekezdés (c) pontját úgy
kell-e értelmezni, hogy a HÉA-mentesség vonatkozik a fenti 3.1
pontban leírt nyilvántartásba vétel jogi feltételeit teljesítő, és a
pszichoterapeuták névsorába felvett személy által végzett pszi-
choterápiai kezelésekre, még abban az esetben is, ha a tevé-
kenységet végző személy azt nem az érintett tagállam által
meghatározott orvosi és paramedicinális hivatás keretében foly-
tatja?

A High Court of Justice (England and Wales) Chancery
Division 2004. október 13-i végzésével az FII Group Liti-
gation, Test Claimants kontra a Commissioners of Inland
Revenue ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-446/04. sz. ügy)

(2005/C 6/51)

(Az eljárás nyelve: angol)

A High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division
2004. október 13-i végzésével, amely 2004. október 22-én
érkezett a Bíróság hivatalához, az FII Group Litigation, Test
Claimants kontra a Commissioners of Inland Revenue ügyben
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához, amelyben a következő kérdésekről
kéri a Bíróság döntését:

1. Ellentétes-e az EK 43. vagy 56. cikkel az, ha egy tagállam
olyan intézkedéseket alkalmaz és tart hatályban, amelyek az
érintett tagállamban illetőséggel rendelkező társaság („bel-
földi illetőségű társaság”) által más belföldi illetőségű társasá-
goktól kapott osztalékra társasági adómentességet nyújt, míg
a más tagállamban illetőséggel rendelkező társaságok („kül-
földi illetőségű társaságok”) által belföldi illetőségű társasá-
goknak fizetett osztalékra (az osztalék után fizetendő forrá-
sadóra, illetve, bizonyos körülmények között a külföldi
illetőségű társaságok által az illetőségük szerinti tagállamban,
a nyereségük után megfizetett adóra a kettős adóztatás elke-
rüléséről szóló egyezmény szerinti kedvezményt alkalmazva)
társasági adókötelezettséget ír elő?
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