
Rendelkező rész

1) Nem ellentétes az EK 43. és EK 56. cikkel, ha valamely tagállam
az ezen államban illetőséggel rendelkező társaság által fizetett
osztalék tekintetében az osztalékban részesülő, szintén ezen
államban illetőséggel rendelkező társaságok számára az osztalékfi-
zető társaság által a felosztott nyereség után megfizetett adó
hányadának megfelelő adójóváírást tesz lehetővé, míg azt nem teszi
lehetővé az ilyen osztalékban részesülő, más tagállamban illető-
séggel rendelkező társaságok számára, amelyek az előbbi államban
nem adókötelesek ezen osztalék tekintetében.

2) Nem ellentétes az EK 43. és EK 56. cikkel, ha a valamely tagállam
által más tagállammal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezményben előírt, és az előbbi államban illetőséggel rendelkező
társaság által fizetett osztalékban részesülő, az utóbbi államban
illetőséggel rendelkező társaság részére biztosított adójóváírási jog
nem terjed ki valamely olyan harmadik tagállamban illetőséggel
rendelkező társaságra, amellyel az első állam ilyen jogról nem
rendelkező kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött.

(1) HL C 273., 2004.11.6.

A Bíróság (nagytanács) 2006. november 28-i ítélete –

Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-413/04. sz. ügy) (1)

(2003/54/EK irányelv – A villamos energia belső piacának
közös szabályai – 2004/85/EK irányelv – Ideiglenes eltérések

Észtország javára – Jogalap)

(2006/C 331/06)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: A. Baas és U. Rösslein
meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Sack és P. Van Nuffel meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Lopes Sabino
és M. Bishop meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Észt Köztársaság (képviselő:
L. Uibo meghatalmazott), Lengyel Köztársaság (képviselők:
M. Węglarz, T. Nowakowski és T. Krawczyk meghatalmazottak)

Tárgy

A 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
rendelkezéseinek Észtországban való alkalmazására tekintettel

történő módosításáról szóló, 2004. június 28-i 2004/85/EK
tanácsi irányelv (HL L 236, 10. o.) megsemmisítése – Jogalap

Rendelkező rész

1) A Bíróság az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányel-
vének módosításáról egyes rendelkezések Észtországban való alkal-
mazására tekintettel [helyesen: a 2003/54/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek Észtországban való alkal-
mazására tekintettel történő módosításáról] szóló, 2004. június
28-i 2004/85/EK tanácsi irányelvet – az Észt Köztársaságnak a
villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a
96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június
26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikke
(1) bekezdése b) és c) pontjának végrehajtása tekintetében 2008.
december 31-én túlmenő, 2012 végéig terjedő kiegészítő átmeneti
időszakot nyújtó, valamint 2009. január 1-jére a piacnak a
fogyasztás legalább 35 %-ára kiterjedő részleges megnyitását és a
végső fogyasztó feljogosított fogyasztóvá válásának küszöbértékéről
való évenkénti tájékoztatási kötelezettséget előíró részében –

megsemmisíti.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

4) A Lengyel Köztársaság, az Észt Köztársaság és az Európai Közös-
ségek Bizottsága maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 273., 2004.11.6.

A Bíróság (nagytanács) 2006. november 28-i ítélete –

Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-414/04. sz. ügy) (1)

(1228/2003/EK rendelet – A villamos energia belső piacának
közös szabályai – 1223/2004/EK rendelet – Ideiglenes elté-

rések Szlovénia javára – Jogalap)

(2006/C 331/07)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselik: A. Baas és U. Rösslein
meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselik: A. Lopes Sabino és
M. Bishop, meghatalmazottak)
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A felperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselik: J. Sack és P. Van Nuffel, meghatalmazottak)]

Az alperest támogató beavatkozók: Észt Köztársaság (képviseli:
L. Uibo, meghatalmazott), Lengyel Köztársaság (képviselik:
M. Węglarz, T. Nowakowski és T. Krawczyk, meghatalmazottak)

Tárgy

Az 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
egyes rendelkezések Szlovéniára való alkalmazásának időpontja
tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. június 28-i
1223/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 233, 3. o.) megsemmisí-
tése – Jogalap

Rendelkező rész

1) A Bíróság az 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
letnek egyes rendelkezések Szlovéniára való alkalmazásának idő-
pontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. június 28-i
1223/2004/EK tanácsi rendeletet megsemmisíti.

2) A 1223/2004 rendelet a megfelelő jogalapon alapuló új rendelet
ésszerű határidőn belüli elfogadásáig, legfeljebb azonban 2007.
július 1-jéig hatályban marad.

3) A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

4) A Lengyel Köztársaság, az Észt Köztársaság és az Európai Közös-
ségek Bizottsága maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 273., 2004.11.6.

A Bíróság (nagytanács) 2006. december 12-i ítélete (a High
Court of Justice (Chancery Division) [Egyesült Királyság]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Test Claimants in
the FII Group Litigation kontra Commissioners of Inland

Revenue

(C-446/04. sz. ügy) (1)

(A letelepedés szabadsága – A tőke szabad mozgása –

90/435/EGK irányelv – Társasági adó – Osztalékfizetés –

Sorozatos adóztatás elkerülése, illetve enyhítése – Adómen-
tesség – Valamely más tagállamban vagy harmadik országban
illetőséggel rendelkező társaságoktól kapott osztalék –

Adójóváírás – Társaságiadó-előleg fizetése – Egyenlő
bánásmód – Visszatérítés iránti kereset vagy kártérítési

kereset)

(2006/C 331/08)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Test Claimants in the FII Group Litigation

Alperes: Commissioners of Inland Revenue

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Justice
(Chancery Division) – Az EK 43. cikk és az EK 56. cikk, vala-
mint a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében
alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. júli-
us 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelv (HL L 225, 6. o.; magyar
nyelvű különkiadás: 9. fejezet, 1. kötet, 147. o.) 4. cikke
(1) bekezdésének és 6. cikkének értelmezése – A tagállam által a
belföldön letelepedett olyan társaságok számára biztosított
adómentesség, amelyek szintén belföldön letelepedett társasá-
goktól kaptak osztalékot – Adómentesség, amely nem vehető
igénybe a valamely más tagállam területén letelepedett társa-
ságok által e társaság részére fizetett osztalék után

Rendelkező rész

1) Az EK 43. cikket és az EK 56. cikket akként kell értelmezni, hogy
ha valamely tagállam a belföldi illetőségű társaságok által a
belföldi illetőségűek részére fizetett osztalék tekintetében alkalmazza
a sorozatos adóztatás, illetve a gazdasági kettős adóztatás elkerülé-
sének, illetve enyhítésének módszerét, ugyanolyan bánásmódban kell
részesítenie a külföldi illetőségű társaságok által a belföldi illetősé-
gűek részére fizetett osztalékot.

Nem ellenétes az EK 43. cikkel és az EK 56. cikkel valamely
tagállam azon szabályozása, amely mentesíti a társasági adó alól a
belföldi illetőségű társaság által valamely másik belföldi illetőségű
társaságtól kapott osztalékot, míg kiveti ezt az adót a belföldi ille-
tőségű társaság által valamely olyan külföldi illetőségű társaságtól
kapott osztalékra, amelyben az előbbi rendelkezik a szavazati jogok
legalább 10 %-ával, miközben az utóbbi esetben adójóváírást
biztosít az osztalékot fizető társaság által az illetősége szerinti
államban ténylegesen megfizetett adó után, amennyiben a
külföldről származó osztalékra kivetett adó mértéke nem haladja
meg a belföldről származó osztalékra alkalmazott adó mértékét, és
az adójóváírás összege legalább megegyezik az osztalékot fizető
társaság szerinti tagállamban fizetett összeggel az osztalékban
részesülő társaság szerinti tagállamban kivetett adó összege erejéig.

Ellentétes az EK 56. cikkel valamely tagállam azon szabályozása,
amely mentesíti a társasági adó alól a belföldi illetőségű társaság
által valamely másik belföldi illetőségű társaságtól kapott oszta-
lékot, míg kiveti ezt az adót a belföldi illetőségű társaság által vala-
mely olyan külföldi illetőségű társaságtól kapott osztalékra,
amelyben az előbbi rendelkezik a szavazati jogok legalább
10 %-ával, anélkül hogy részére adójóváírást biztosítana az oszta-
lékot fizető társaság által az illetősége szerinti államban ténylegesen
megfizetett adó után.

2) Ellentétes az EK 43. cikkel és az EK 56. cikkel valamely tagállam
azon szabályozása, amely lehetővé teszi a valamely másik belföldi
illetőségű társaságtól osztalékban részesülő belföldi illetőségű
társaság számára, hogy levonja az általa előlegként fizetendő társa-
sági adó összegéből az előbbi társaság által előlegként megfizetett
ezen adó összegét, míg a külföldi illetőségű társaságtól osztalékban
részesülő belföldi illetőségű társaság esetén nem engedi meg e
levonás érvényesítését az előbbi társaság által az illetősége szerinti
tagállamban a felosztott nyereség megfizetett adó tekintetében.
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