
Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Østre Landsret — Wykładnia art. 2 lit. d) dyrektywy Rady
90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego
systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku
łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów,
dotyczących spółek różnych państw członkowskich (Dz.U.
L 225, str. 1) — Wymiana udziałów, po której bezpośrednio
następuje wypłata dywidendy przez spółkę nabywającą, której
kwota przekracza 10 % wartości nominalnej wymienianych
udziałów.

Sentencja

W okolicznościach takich, jak w postępowaniu przed sądem krajowym,
wypłacona dywidenda, nie powinna być uwzględniana przy obliczaniu
„wypłaty gotówkowej” przewidzianej w art. 2 lit. d) dyrektywy Rady
90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia,
podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek
różnych państw członkowskich, oraz że tym samym, sporna wymiana
udziałów stanowi „wymianę udziałów” w rozumieniu art. 2 lit. d) tej
dyrektywy.

W związku z tym, art. 8 ust. 1 dyrektywy 90/434 co do zasady sprze-
ciwia się opodatkowaniu takiej wymiany udziałów, chyba że zasady
prawa krajowego dotyczące nadużycia prawa, oszustw podatkowych lub
unikania opodatkowania mogą być interpretowane jako zgodne z
art. 11 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy 90/434, i na tej podstawie uzasad-
niać jej opodatkowanie.

(1) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 lipca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Danii

(Sprawa C-327/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 85/374/EWG — Odpowiedzialność za produkty
wadliwe — Odpowiedzialność dostawcy za produkt wadliwy)

(2007/C 199/10)

Język postępowania: duński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
N. Rasmussen, A. Caeiros i H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Danii (przedstawiciel: J. Molde, pełno-
mocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niepra-
widłowa transpozycja dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1985 r.
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowie-
dzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L 210, str. 29) — Prze-
pisy krajowe przewidujące odpowiedzialność dystrybutora za
produkt wadliwy na takich samych zasadach jak producenta

Sentencja

1) Ustanawiając i utrzymując w mocy przepisy przewidujące odpowie-
dzialność dostawców pośredniczących w ramach łańcucha dystry-
bucji, na takich samych warunkach jak producenta, z naruszeniem
art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty
wadliwe, Królestwo Danii naruszyło zobowiązania, które na nim
ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Danii pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 czerwca 2007 r.
— Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji

Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-331/05 P) (1)

(Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Związek
przyczynowy — Koszty postępowania przed Europejskim

Rzecznikiem Praw Obywatelskich)

(2007/C 199/11)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Internationaler Hilfsfonds eV (przedstawi-
ciele: H. Kaltenecker i S. Krüger, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: M.-J. Jonczy i S. Fries, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (trzecia
izba) z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie T-294/04 Internatio-
naler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił
jako oczywiście bezzasadną skargę o naprawienie rzekomo
poniesionej szkody w związku z kosztami wynagrodzenia
adwokata w trzech postępowaniach przed Europejskim Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich
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Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Internationaler Hilfsfonds eV zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 271 z 29.10.2005 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 czerwca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez VAT and Duties Tribunal, London — Zjed-
noczone Królestwo) — JP Morgan Fleming Claverhouse
Investment Trust plc, The Association of Investment Trust
Companies przeciwko The Commissioners of Her Majesty's

Revenue & Customs

(Sprawa C-363/05) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 część B lit. d) pkt 6 —
Zwolnienie — Fundusze powiernicze — Pojęcie — Określenie
przez państwa członkowskie — Uprawnienia dyskrecjonalne

— Granice — Fundusze o stałym kapitale)

(2007/C 199/12)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

VAT and Duties Tribunal, London

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: JP Morgan Fleming Claverhouse Investment
Trust plc, The Association of Investment Trust Companies

Strona pozwana: The Commissioners of Her Majesty's Revenue &
Customs

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — VAT
and Duties Tribunal, London — Wykładnia art. 13 część B
lit. d) pkt szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon-
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku (Dz.U. L 145, str. 1) — Zakres zwolnienia
zarządzania funduszami powierniczymi — Włączenie funduszy
powierniczych typu „zamkniętego”, takich jak spółki inwesty-
cyjne nieobjęte obowiązkiem odkupu akcji od swoich akcjona-
riuszy

Sentencja

1) Artykuł 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków
obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujed-
nolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten
sposób, że zawarte w tym przepisie pojęcie „specjalnych funduszy
inwestycyjnych [funduszy powierniczych]” może obejmować
fundusze powiernicze o stałym kapitale takie jak spółki inwestycyjne
(Investment Trust Companies).

2) Artykuł 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy 77/388 należy
interpretować w ten sposób, że przyznaje on państwom członkow-
skim swobodne uznanie w przedmiocie określenia funduszy mają-
cych siedzibę na ich terytorium, które objęte są zakresem pojęcia
„specjalnych funduszy inwestycyjnych [funduszy powierniczych]” dla
celów zwolnienia od podatku przewidzianego w tym przepisie.
Jednakże państwa członkowskie muszą wykonywać te uprawnienie
z poszanowaniem celu tej dyrektywy, jakim jest ułatwianie inwes-
torom inwestowania w papiery wartościowe za pośrednictwem
przedsiębiorstw inwestycyjnych, zapewniając przestrzeganie zasady
neutralności podatkowej z punktu widzenia poboru podatku od
wartości dodanej związanego z zarządzaniem funduszami powierni-
czymi pozostającymi w stosunku konkurencji z innymi funduszami
powierniczymi, takimi jak fundusze objęte zakresem zastosowania
dyrektywy Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w
sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i admi-
nistracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwes-
towania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w brzmieniu
zmienionym dyrektywą 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 9 marca 2005 r.

3) Artykuł 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy 77/388 wywiera
bezpośredni skutek w tym znaczeniu, że podatnik może się na niego
powołać przed sądem krajowym w celu sprzeciwienia się stosowaniu
uregulowania krajowego niezgodnego z tym przepisem.

(1) Dz.U. C 271 z 29.10.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 lipca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias, Grecja) —
Ntionik Anonymi Eraireia Emporias H/Y, Logismikou kai
Paroxis Ypiresion Michanografisis, Ioannis Michail Pikoulas

przeciwko Epitropi Kefalaiagoras

(Sprawa C-430/05) (1)

(Dyrektywa 2001/34/WE — Artykuł 21 — Dopuszczenie
papierów wartościowych do publicznego obrotu — Prospekty
— Publikacja nieprawidłowych informacji — Osoby odpowie-

dzialne — Członkowie zarządu)

(2007/C 199/13)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Symvoulio tis Epikrateias, Grecja
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