
Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba)
wydanego w dniu 16 listopada 2006 r. w sprawie T-333/03
Masdar (UK) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich oddala-
jącego jako nieuzasadnione żądanie odszkodowania za szkody,
które wnosząca odwołanie miała ponieść w związku z odmową
przez Komisję zapłaty wynagrodzenia za świadczenia wykonane
przez wnoszącą odwołanie w ramach dwóch projektów TACIS
w Mołdawii i Rosji.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Masdar (UK) Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

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

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour d'appel de Liège — Belgia) — État
belge — SPF Finances przeciwko Les Vergers du Vieux

Tauves SA

(Sprawa C-48/07) (1)

(Podatek dochodowy od osób prawnych — Dyrektywa
90/435/EWG — Status spółki dominującej — Udział w kapi-

tale— Użytkowanie udziałów)

(2009/C 44/09)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour d'appel de Liège

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: État belge — SPF Finances

Strona pozwana: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
d'appel de Liège — Wykładnia art. 3, 4 i 5 dyrektywy
nr 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego
systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek
dominujących i spółek zależnych różnych państw członkow-
skich (Dz.U. L 225, str. 6) — Pojęcie udziału w kapitale spółki
zależnej z siedzibą w innym państwie członkowskim — Wystar-
czający charakter prawa użytkowania udziałów w kapitale lub

konieczność, do celów odliczenia otrzymanych dywidend,
dysponowania prawem własności udziału?

Sentencja

Pojęcie udziału w kapitale spółki w innym państwie członkowskim w
rozumieniu art. 3 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 nie obejmuje użytkowania udziałów.

Jednakże, zgodnie ze swobodami przepływu gwarantowanymi przez
traktat WE, mającymi zastosowanie do sytuacji transgranicznych, gdy
w celu unikania podwójnego opodatkowania otrzymanych dywidend
państwo członkowskie zwalnia z podatku zarówno dywidendy, jakie
spółka będąca rezydentem otrzymuje od innej spółki będącej rezy-
dentem, w której posiada udziały jako pełnoprawny właściciel, jak i
dywidendy otrzymane przez spółkę będącą rezydentem od innej spółki
będącej rezydentem, w której posiada udziały jako użytkownik, dla
celów zwolnienia otrzymanych dywidend powinno stosować to samo
traktowanie w odniesieniu do dywidend otrzymanych od spółki mającej
siedzibę w innym państwie członkowskim przez spółkę będącą rezy-
dentem posiadającą udziały jako pełnoprawny właściciel i do dywidend
otrzymanych przez spółkę będącą rezydentem, która posiada udziały
jako użytkownik.

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

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) —
Tietosuojavaltuutettu przeciwko Satakunnan

Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

(Sprawa C-73/07) (1)

(Dyrektywa 95/46/WE — Zakres stosowania — Przetwa-
rzanie i przepływ danych osobowych dotyczących podatków —

Ochrona osób fizycznych — Wolność wypowiedzi)

(2009/C 44/10)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Korkein hallinto-oikeus

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Tietosuojavaltuutettu

Strona pozwana: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy
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