
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Regeringsrätten — Szwecja) — Skatteverket

przeciwko A

(Sprawa C-101/05) (1)

(Swobodny przepływ kapitału — Ograniczenia w przepływie
kapitału pomiędzy państwami członkowskimi a państwami
trzecimi — Podatek od dochodów kapitałowych — Dywidendy
otrzymane przez spółkę mającą siedzibę w państwie należącym
do EOG — Zwolnienie — Dywidendy otrzymane przez spółkę
mającą siedzibę w państwie trzecim — Zwolnienie uzależnione
od istnienia konwencji podatkowej przewidującej wymianę

informacji — Skuteczność kontroli podatkowych)

(2008/C 51/09)

Język postępowania: szwedzki

Sąd krajowy

Regeringsrätten — Szwecja

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Skatteverket

Strona pozwana: A

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Regeringsrätten — Wykładnia art. 56 i 58 WE — Opodatko-
wanie podatnika będącego rezydentem innego państwa człon-
kowskiego z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą
siedzibę w państwie trzecim — Uregulowanie krajowe uzależ-
niające zwolnienie takich dywidend od istnienia konwencji
podatkowej z państwem trzecim zawierającej klauzulę o
wymianie informacji

Sentencja

Artykuły 56 WE i 58 WE powinny być interpretowane w ten sposób,
iż nie sprzeciwiają się one przepisom państwa członkowskiego, na
podstawie których zwolnienie z podatku dochodowego dywidend wypła-
canych w formie akcji spółki zależnej może być przyznawane tylko
wtedy, gdy spółka dokonująca wypłaty ma siedzibę w państwie człon-
kowskim EOG lub w państwie, z którym państwo członkowskie
opodatkowania zawarło konwencję podatkową przewidującą wymianę
informacji, jeżeli owo zwolnienie uzależnione jest od warunków, których
spełnienie może zostać zweryfikowane przez właściwe organy tego
państwa członkowskiego jedynie w drodze uzyskania informacji od
państwa siedziby spółki dokonującej wypłaty.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2005.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r.
— Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-137/05) (1)

(Rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 — Paszporty i doku-
menty podróży wydawane przez państwa członkowskie —
Normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych —

Ważność)

(2008/C 51/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej (przedstawiciele: C. Jackson i C. Gibbs, pełno-
mocnicy, oraz A. Dashwood, barrister)

Interwenci po stronie skarżącej: Irlandia (przedstawiciele:
D. O'Hagan, pełnomocnik oraz A. Collins, SC, P. McGarry, BL),
Republika Słowacka (przedstawiciele: R. Procházka, J. Čorba i
B. Ricziová, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele:
J. Schutte, R. Szostak i G. Giglio, pełnomocnicy)

Interwenci po stronie pozwanej: Królestwo Hiszpanii (przedsta-
wiciel: J. M Rodríguez Cárcamo, pełnomocnik), Królestwo Nider-
landów (przedstawiciel: H. G. Sevenster, pełnomocnik), Komisja
Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: C. O'Reilly, pełno-
mocnik)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE)
nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm doty-
czących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach
i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkow-
skie (Dz.U. L 385, str. 1)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
zostaje obciążone kosztami postępowania.

3) Królestwo Hiszpanii, Zjednoczone Królestwo Niderlandów i Repu-
blika Słowacka oraz Komisja Wspólnot Europejskich ponoszą
własne koszty.

(1) Dz.U. C 132 z 28.5.2005 r.
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