
Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 6 
października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo 
— Hiszpania) — Inmogolf SA przeciwko Dirección 
General de Tributos de la Consejería de Economia y 

Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia 

(Sprawa C-487/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie — Groma
dzenie kapitałów — Przenoszenie papierów wartościowych — 
Kapitał zakładowy składający się w większości z 

nieruchomości) 

(2011/C 80/13) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Inmogolf SA 

Strona pozwana: Dirección General de Tributos de la Consejería 
de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Murcia 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Supremo — Wykładnia art. 11, lit. a) i art. 12, ust. 
1 lit. a) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. 
dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 
(Dz.U. L 249, s. 25) — Zakaz opodatkowywania tworzenia, 
emisji, dopuszczenia do notowania na giełdzie, wprowadzenia 
na rynek lub obrotu papierami wartościowymi — Odstępstwo 
— Podatek od przeniesienia papierów wartościowych — 
Opodatkowanie krajowe obejmujące przeniesienie udziałów w 
spółce, której aktywa składają się co najmniej w 50 % z nieru
chomości, co skutkuje przejęciem kontroli nad spółką przez 
nabywcę papierów wartościowych 

Sentencja 

Dyrektywa Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotycząca 
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, a w szczególności jej 
art. 11 lit. a) i art. 12 ust. 1 lit. a) nie sprzeciwiają się uregulowaniu 
państwa członkowskiego takiemu jak art. 108 ust. 2 ustawy 24/1988 
z dnia 28 lipca 1988 r. o obrocie papierami wartościowymi, zmie
nionej ustawą 18/91 z dnia 6 czerwca 1991 r., które w celu zapo
biegania unikaniu opodatkowania w ramach przeniesienia własności 
nieruchomości poprzez podstawienie spółek, obciąża przeniesienie 
papierów wartościowych podatkiem od przeniesienia majątku, gdy 
temu przeniesieniu papierów wartościowych odpowiadają udziały w 

kapitale zakładowym spółek, których aktywa składają się co najmniej 
w 50 % z nieruchomości, a nabywca, w wyniku takiego przeniesienia, 
uzyska pozycję umożliwiającą mu sprawowanie kontroli nad danym 
podmiotem, nawet w sytuacjach, w których po pierwsze nie występował 
zamiar uniknięcia opodatkowania i po drugie spółki są w pełni opera
cyjne a nieruchomości nie mogą zostać oddzielone od działalności 
gospodarczej prowadzonej przez rzeczone spółki. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010. 

Postanowienie Trybunału z dnia 4 października 2010 r. — 
Vladimir Ivanov przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-532/09P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Skarga o stwierdzenie odpowiedzialności poza
umownej — Utrata szansy zatrudnienia — Zastrzeżenie 
nadużycia proceduralnego — Odwołanie w części oczywiście 

niedopuszczalne a w części oczywiście bezzasadne) 

(2011/C 80/14) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Vladimir Ivanov (przedstawiciel: adwokat F. 
Rollinger) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (trzecia 
izba) z dnia 30 września 2009 r. w sprawie T-166/08 Ivanov 
przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę skarżącego o 
naprawienie szkody poniesionej w związku z decyzją Komisji 
odmawiającą zatrudnienia go w charakterze pracownika miej
scowego zapewniającego wsparcie administracyjne i techniczne 
przedstawicielstwu Komisji w Sofii — Autonomiczny charakter 
skargi o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej w 
stosunku do skargi o stwierdzenie nieważności — Zastrzeżenie 
nadużycia proceduralnego — Możliwość uwzględnienia tej 
zasady z urzędu przez Sąd 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Vladimir Ivanov zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 51 z 27.2.2010.
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