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Tárgy

A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről
szóló 1992. június 18-i 1768/92/EGK tanácsi rendelet (HL L
182., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 11. kötet
200. o.) értelmezése – A „gyógyszer hatóanyagkombinációja”
fogalom – Egy hatóanyagból és egy vivőanyagból álló gyógy-
szer, amely a hatóanyag egy mérgező hatás megelőzéséhez
szükséges gyógyászati formáját képezi

Rendelkező rész

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság
csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező
szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a gyógyszerek
kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1992. június
18-i 1768/92/EGK tanácsi rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b)
pontját úgy kell értelmezni, hogy a „gyógyszer hatóanyagkombiná-
ciója” fogalom nem foglalja magába két anyag kombinációját,
amelyek közül csak az egyiknek van önmagában gyógyhatása egy
meghatározott tünet vonatkozásában, míg a másik a gyógyszer olyan
gyógyászati formáját teszi lehetővé, amely az első anyag kezelési haté-
konyságához szükséges.

(1) HL C 300., 2004.12.4.

A Bíróság (első tanács) 2006. május 18-i ítélete (a Hoge
Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Magpar VI BV kontra Staatssecretaris van

Financiën

(C-509/04. sz. ügy) (1)

(Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók – 69/335/EGK
irányelv – 7. cikk, (1) bekezdés, b) és ba) pont – Tőkeilleték –
Mentesség – Feltételek – A megszerzett társasági részesedések
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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Neder-
landen – A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő
közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi
irányelv (HL L 249., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás:
9. fejezet 1. kötet 11. o.) 7. cikke (1) bekezdése – a tőkeemelést
[helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló
irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában a társaságok
bizonyos átszervezései esetére előírt csökkentett mértékű tőkeil-
leték alkalmazási körének megváltoztatásáról szóló, 1973.
április 9-i 73/79/EGK tanácsi irányelv által megállapított –
ba) pontjának értelmezése – Társasági részesedések, amelyekkel
valamely másik társaság az egyesülést követően már nem
rendelkezik – Öt éves határidő – A részesedések elidegeníté-
sének fogalma

Rendelkező rész

1) A 1973. április 9-i 73/79/EGK tanácsi irányelvvel és az 1985.
június 10-i 85/303/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a
tőkefelhalmozást terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i
69/335/EK tanácsi irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) és
ba) pontját akként kell értelmezni, hogy ha valamely tőketársaság
(első társaság) valamely másik tőketársaság (második társaság)
társasági részesedéseinek a tőkeilleték alól mentes, részvénycserével
megvalósult egyesülés során történő megszerzését követő öt éven
belül már nem tulajdonosa e részesedéseknek, mivel a második
társaság egyesült valamely harmadik tőketársasággal, aminek
folytán a második társaság megszűnt, és az első társaság ennek
ellenértékeként részesedést szerzett a harmadik társaságban, a
szóban forgó rendelkezés ba) pontjában rögzített, az eredetileg
megszerzett részesedések öt évig történő megőrzésére vonatkozó
feltétel nem vihető tovább az első társaságnak a harmadik társa-
ságban fennálló részesedésére.

2) Az első kérdés megválaszolása szempontjából irreleváns az a
körülmény, hogy a 73/79 irányelv és a 85/303 irányelv által
módosított 69/335 irányelv 7. cikke (1) bekezdése ba) pontja
második bekezdésének második mondata a tőkeilleték alól mentes
ügyletet követően birtokolt részesedések „átruházására” hivatkozik.

(1) HL C 31., 2005.2.5.
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