
A Commissione Tributaria Regionale di Firenze – Sezione
33 – 2005. március 23-i végzésével a Villa Maria Beatrice
Hospital Srl kontra Agenzia Entrate Ufficio Firenze 1

ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-155/05. sz. ügy)

(2005/C 155/07)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A Commissione Tributaria Regionale di Firenze – Sezione 33 –
2005. március 23-i végzésével, amely 2005. április 6-án érke-
zett a Bíróság Hivatalához, a Villa Maria Beatrice Hospital Srl
kontra Agenzia Entrate Ufficio Firenze 1 ügyben előzetes
döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Bíróságához.

A Commissione Tributaria Regionale di Firenze – Sezione 33 –
a következő kérdésről kéri a Bíróság döntését:

Az 1972. október 26-i 633. sz. köztársasági elnöki rendelet 10.
cikkének 27/e. pontja összhangban van-e az 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) 13. cikke B. részének
(„Egyéb adómentességek”) c) pontjával?

(1) HL L 145, 1977.6.13., 1. o.

Az Audencia Provincial de Madrid 2005. február 15-i
végzésével az Elisa María Mostaza Claro kontra Centro
Movil Milenium, S.L. ügyben benyújtott előzetes döntés-

hozatal iránti kérelem

(C-168/05. sz. ügy)

(2005/C 155/08)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Az Audencia Provincial de Madrid (Spanyolország) 2005.
február 15-i végzésével, amely 2005. április 14-én érkezett a
Bíróság Hivatalához, az Elisa María Mostaza Claro kontra
Centro Movil Milenium, S.L. ügyben előzetes döntéshozatal
iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

Audencia Provincial de Madrid a következő kérdésről kéri a
Bíróság döntését:

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztesség-
telen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi
irányelv (1) szerinti fogyasztóvédelem értelmezhető-e akképpen,
hogy egy választottbírósági ítélet megsemmisítése iránti kere-
setet elbíráló bíróság köteles megállapítani a választottbírósági
szerződés semmisségét és megsemmisíteni a választottbírósági
ítéletet, amennyiben megállapítja, hogy a fenti szerződés a
fogyasztóra nézve hátrányos tisztességtelen feltételt tartalma-
zott, ha a megsemmisítés iránti eljárás során ez a kérdés
felmerül, de a fogyasztó nem hivatkozott rá a választottbírósági
eljárás során.

(1) HL L 95., 1993.04.21., 29. o.

A Conseil d'Etat (Franciaország), section du contentieux,
2004. december 15-i határozatával a Société Denkavit
International BV és Denkavit France SARL kontra
Ministère de l'Ėconomie, des Finances et de l'Industrie

ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-170/05. sz. ügy)

(2005/C 155/09)

(Az eljárás nyelve: francia)

A Conseil d'Etat (Franciaország), section du contentieux, a
Bíróság Hivatalához 2005. február 8-án érkezett, 2004.
december 15-i határozatával az előtte a Société Denkavit Inter-
national BV, a Denkavit France SARL és a Ministère de
l'Ėconomie, des Finances et de l'Industrie között folyamatban
lévő eljárásban előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott
be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Conseil d'Etat (Franciaország), section du contentieux, a
következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1) A letelepedés szabadságának elve alapján kifogásolható-e az
olyan szabály, amely a Franciaországban illetőséggel nem
rendelkező anyavállalatra, az osztalék jogosultjára hárítja az
adózás terhét, míg a Franciaországban illetősséggel
rendelkező anyavállalatokat e teher alól mentesíti?
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