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A Bundesfinanzhof (Németország) által 2007. június 14-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG kontra
Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(C-285/07. sz. ügy)

(2007/C 247/02)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG

Alperes: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. Ellentétes-e az 1990. július 23-i 90/434/EGK tanácsi
irányelv (1) 8. cikkének (1) és (2) bekezdésével valamely
tagállam olyan adójogi rendelkezése, amely szerint egy, az
Európai Unióból származó tőketársaságban fennálló részese-
désnek egy, az Európai Unióból származó másik tőketársa-
ságra való átruházása során csak akkor lehetséges az átru-
házó részére az átruházott részesedés könyv szerinti érté-
kének továbbvezetése, ha az átvevő tőketársaság az átruhá-
zott részesedést a maga részéről annak könyv szerinti értékén
jelölte meg (a könyv szerinti értékek úgynevezett kettős
összekapcsolása)?

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Ellentétben
áll-e a fenti szabályozási helyzet az EK 43. és 56. cikkel,
jóllehet a könyv szerinti értékek úgynevezett kettős összekap-
csolásának követelménye valamely tőketársaságban fennálló
részesedés korlátlan adókötelezettséggel terhelt tőketársaságra
való átruházása tekintetében is fennáll?

(1) HL L 225., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 9. fejezet, 1. kötet,
142. o.

A Hessischer Verwaltungsgerichtshof által 2007. július 5-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Firma

Baumann GmbH kontra Land Hessen

(C-309/07. sz. ügy)

(2007/C 247/03)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Firma Baumann GmbH

Alperes: Land Hessen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Amikor a nemzeti jogalkotó az 1996. június 26-i 96/43/EK
tanácsi irányelvvel módosított, 1985. január 29-i 85/73/EGK
tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében és A. mellék-
lete I. fejezetének 4. pontja a) alpontjában az átalánydíjak
bizonyos létesítményekben való növelését biztosító, 4. pont-
jának b) alpontjában pedig a tényleges költségeket fedező díj
kiszabását biztosító lehetőségekkel kíván élni, akkor szigo-
rúan az A. melléklet I. fejezetének 1. és 2a. pontjában
meghatározott díjstruktúrához (állatfajták szerint, fiatal- és
kifejlett állatok, vágósúly stb.) van-e kötve, vagy lehetősége
van arra, hogy a díjtételek meghatározása során méret szerint
differenciáljon a nagyüzemek vágóhídegységeiben történő
vizsgálatok és az egyéb vizsgálatok között, továbbá hogy a
díjtételt az egyes állatfajtákat érintő vágások száma alapján e
két csoporton belül is lépcsőzetesen csökkentve állapítsa
meg, egyedül azon feltétellel, hogy ez megfelel a tényleges
költségeknek?
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