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Strony w postępowaniu głównym

Strony skarżące: AQ (C-662/18), DN (C-672/18)

Strona przeciwna: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Sentencja

Artykuł 8 ust. 1 i 6 dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 
mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów 
dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkow-
skiego do innego państwa członkowskiego oraz art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 akapit drugi dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 
1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia akty-
wów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich, należy interpretować w ten sposób, że w ramach czyn-
ności wymiany papierów wartościowych wymagają one zastosowania do zysku kapitałowego związanego z wymienionymi 
papierami wartościowymi i objętego odroczeniem opodatkowania, jak również do zysku kapitałowego wynikającego ze zbycia papie-
rów wartościowych otrzymanych w wyniku wymiany, takiego samego traktowania pod względem podatkowym w odniesieniu do 
stawki opodatkowania i zastosowania kwoty wolnej od podatku w celu uwzględnienia okresu posiadania papierów wartościowych, 
jak to, które odnosiłoby się do zysku kapitałowego, który zostałby osiągnięty przy zbyciu papierów wartościowych istniejących przed 
czynnością wymiany, gdyby ta ostatnia nie miała miejsca.

(1) Dz.U. C 4 z 7.1.2019.
Dz.U. C 25 z 21.1.2019.

Sprawa C-728– Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 25 września 2018 r. w sprawie T-180/17, EM 
Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer i in. wniesione w dniu 22 listopada 2018 r. przez 

EM Research Organization, Inc.

(Sprawa C-728–18 P)

(2019/C 399/22)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: EM Research Organization, Inc. (przedstawiciele: J. Liesegang, N. Lang, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; Christoph Fischer GmbH; Ole Weinkath, Multikraft 
Productions- und Handels GmbH; Phytodor AG

Postanowieniem z dnia 25 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) częściowo odrzucił odwołanie jako oczywiście 
niedopuszczalne, a częściowo oddalił je jako oczywiście bezzasadne oraz obciążył EM Research Organization, Inc. własnymi kosz-
tami.
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