
Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 maja
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg
— Niemcy) — Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH

przeciwko Finanzamt Emmendingen

(Sprawa C-492/04) (1)

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Swobodny
przepływ kapitału — Swoboda przedsiębiorczości — Podatki
— Podatek dochodowy od osób prawnych — Umowa pożyczki
pomiędzy spółkami — Pożyczkobiorca będący spółką rezy-
dentem — Udzielająca pożyczki spółka będąca wspólnikiem
lub akcjonariuszem mająca siedzibę w państwie trzecim —

Pojęcie „znaczny udział” — Spłata odsetek z tytułu pożyczki
— Kwalifikacja — Ukryta wypłata zysku)

(2007/C 155/11)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH

Strona pozwana Finanzamt Emmendingen

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Finanzgericht Baden-Württemberg — Wykładnia art. 56 ust. 1,
57 ust. 1 i 58 WE — Krajowe przepisy podatkowe — Podatek
dochodowy od osób prawnych — Opodatkowanie jako ukrytej
wypłaty zysku spłaty odsetek przez spółkę będącą rezydentem
tytułem wynagrodzenia za pożyczony kapitał na rzecz spółki
będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem mającej siedzibę w
państwie trzecim

Sentencja

Przepis krajowy, na podstawie którego odsetki z tytułu pożyczki zapła-
cone przez spółkę kapitałową będącą rezydentem na rzecz wspólnika
lub akcjonariusza nierezydenta posiadającego znaczny udział w kapitale
tej spółki, są w pewnych warunkach uważane za ukrytą wypłatę zysku,
podlegającą opodatkowaniu po stronie spółki będącej pożyczkobiorcą,
zdecydowanie wywiera wpływ na korzystanie ze swobody podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 43 i nast.
WE. Nie można powoływać tych przepisów w sytuacji dotyczącej spółki
państwa trzeciego.

(1) Dz.U. C 31 z 5.2.2005.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 27 marca
2007 r. — TeleTech Holdings, Inc. przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM), Teletech International SA

(Sprawa C-312/05 P) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą-
dzenie (WE) nr 40/94 — Słowny wspólnotowy znak towarowy
— Wniosek o unieważnienie — Słowny wcześniejszy krajowy

znak towarowy)

(2007/C 155/12)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona odwołująca się: TeleTech Holdings, Inc. (przedstawiciel:
adwokat E. Armijo Chávarri)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: J.
García Murillo i I. de Medrano Caballero, pełnomocnicy), Tele-
tech International SA (przedstawiciele: adwokaci J.-F. Adelle i F.
Zimeray)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z
dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-288/03 TeleTech Holdings
przeciwko OHIM (interwenient: Teletech International S.A.), w
którym Sąd oddalił skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(OHIM) uwzględniającą w części wniosek o unieważnienie
wspólnotowego znaku towarowego „TELETECH GLOBAL
VENTURES” skierowany przez spółkę Teletech International SA
będącą uprawnioną do krajowego znaku towarowego „TELE-
TECH INTERNATIONAL”

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) TeleTech Holdings, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005.
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