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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony przez
Bundesgerichtshof (Niemcy) — Wykładnia art. 1 lit. b)
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1768/92 z dnia 18 czerwca
1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa
ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.U. L 182, str. 1) —
Pojęcie „mieszanina aktywnych składników produktu leczni-
czego” — Produkt leczniczy składający się ze składnika aktyw-
nego i z zaróbki, umożliwiającej aplikowanie składnika aktyw-
nego, koniecznego w celu uniknięcia działania toksycznego

Sentencja

Artykuł 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 1768/92 z dnia 18 czerwca
1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego
dla produktów leczniczych w brzmieniu nadanym Aktem dotyczącym
warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii
i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących
podstawę Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że
pojęcie „mieszaniny aktywnych składników produktu leczniczego” nie
obejmuje mieszaniny składającej się z dwóch substancji, z których
tylko jedna wywołuje samodzielnie skutki lecznicze dla określonych
symptomów, a druga umożliwia formę aplikowania produktu leczni-
czego, która w przypadku tych symptomów jest niezbędna dla zapew-
nienia skuteczności terapeutycznej pierwszej z tych substancji.

(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 maja 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy)
— Magpar VI BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-509/04) (1)

(Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Dyrektywa
69/335/EWG — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i bb) — Podatek
kapitałowy — Zwolnienie — Warunki — Zachowanie naby-

tych udziałów przez okres pięciu lat)

(2006/C 165/15)
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 7 ust. 1 lit. b)
i bb) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r.
dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału
(Dz.U. L 249, str. 25), dodanego dyrektywą Rady 73/79/EWG z
dnia 9 kwietnia 1973 r. zmieniającą zakres zastosowania
obniżonej stawki podatku kapitałowego dla niektórych działań
restrukturyzacyjnych spółek przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit b)
dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia
kapitału (Dz.U L 103, str. 13) — Utrata udziałów spółki, posia-
danych przez inną spółkę, w wyniku połączenia — Okres
pięciu lat — Pojęcie przeniesienia udziałów

Sentencja

1) Wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) i bb) dyrektywy Rady
69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienionej dyrektywami
Rady 73/79/EWG z dnia 9 kwietnia 1973 r. oraz
85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., należy dokonywać
w ten sposób, że jeśli spółka kapitałowa w okresie pięciu lat od
nabycia udziałów drugiej spółki kapitałowej w ramach połączenia
w drodze wymiany tytułów uczestnictwa zwolnionego od podatku
kapitałowego przestaje posiadać nabyte udziały, ponieważ ta druga
spółka połączyła się z trzecią spółką kapitałową i w wyniku tego
przestała istnieć, przy czym pierwsza spółka w zamian otrzymała
udziały tej trzeciej spółki, warunek zachowania pierwotnie naby-
tych udziałów przez okres pięciu lat, o którym mowa w lit. bb)
tego przepisu, nie rozciąga się na udziały trzeciej spółki posiadane
przez tę pierwszą spółkę.

2) Fakt, iż art. 7 ust 1 lit. bb) akapit drugi zdanie drugie dyrektywy
69/335 zmienionej dyrektywami 73/79 i 85/303 dotyczy „prze-
niesienia” posiadanych udziałów w następstwie czynności zwol-
nionej od podatku kapitałowego, nie ma znaczenia dla odpowiedzi
na pierwsze pytanie.

(1) Dz.U C 31 z 05.02.2005
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