
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Conseil d'État — Francja) — Banque
Fédérative du Crédit Mutuel przeciwko Ministre de

l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Sprawa C-27/07) (1)

(Podatek dochodowy od osób prawnych — Dyrektywa
90/435/EWG — Dochody spółki dominującej podlegające
opodatkowaniu — Niemożliwość odliczenia kosztów i
wydatków związanych z udziałem w spółce zależnej — Ryczał-
towe określenie kwoty tych kosztów — Próg 5 % zysków
wypłaconych przez spółkę zależną — Włączenie ulgi podat-

kowej)

(2008/C 128/20)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Strona pozwana: Ministre de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Conseil d'État — Wykładnia art. 4, 5 i 7 dyrektywy Rady
90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego
systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek
dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich
(Dz.U. L 225, str. 6) — Włączenie do dochodu spółki dominu-
jącej podlegającego opodatkowaniu ryczałtowo określonego
ułamka kosztów i wydatków w wysokości 5 % dochodu z
udziałów w spółce zależnej, włączając w to ulgi podatkowe —
Zgodność tego włączenia z limitem określonym w art. 4 dyrek-
tywy — Konieczność zaliczenia ulgi podatkowej na podatek
należny od spółki dominującej

Sentencja

Wykładni pojęcia „zysków wypłaconych przez spółkę zależną” w rozu-
mieniu art. 4 ust. 2 zdanie ostatnie dyrektywy Rady 90/435/EWG z
dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania
stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych
różnych państw członkowskich należy dokonywać w ten sposób, że nie
sprzeciwia się ono uregulowaniu państwa członkowskiego, które włącza
do tych zysków ulgi podatkowe, które zostały przyznane celem skom-
pensowania podatku u źródła pobranego od spółki dominującej przez
państwo członkowskie spółki zależnej.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 kwietnia
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden —
Niderlandy) — adidas AG, adidas Benelux BV przeciwko
Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz

Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

(Sprawa C-102/07) (1)

(Znaki towarowe — Artykuł 5 ust. 1 lit. b), art. 2 i art. 6
ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG — Konieczność pozosta-
wienia do swobodnego używania — Graficzne znaki towarowe
z trzema paskami — Motyw dwóch pasków używany przez
konkurentów w charakterze ozdoby — Zarzut naruszenia

praw do znaku towarowego i jego osłabienia)

(2008/C 128/21)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona powodowa: adidas AG, adidas Benelux BV

Strona pozwana: Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes
& Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. b) i
c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989,
L 40, str. 1) — Odmowa rejestracji lub unieważnienie — Brak
charakteru odróżniającego — Uzyskanie w drodze używania —
Interes ogólny polegający na nieograniczaniu w nieuzasadniony
sposób dostępności oznaczeń postrzeganych przez dany krąg
odbiorców jako oznaczenia służące do dekoracji towaru a nie
do jego odróżnienia

Sentencja

Pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odno-
szących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób,
iż przy ocenie zakresu prawa wyłącznego przysługującego uprawnio-
nemu do znaku towarowego wymóg dostępności uwzględnia się tylko o
tyle, o ile znajduje zastosowanie ograniczenie skutków znaku towaro-
wego określone w art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.
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