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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour de cassation (Fran-
ciaország) – A tagállamok önálló vállalkozóként működő keres-
kedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv
(HL L 382., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet,
1. kötet, 177. o.) 7. cikke (2) bekezdésének értelmezése – A
kereskedelmi ügynöki szerződés megszegése – A meghatározott
területtel vagy vevőkörrel megbízott kereskedelmi ügynöknek
járó jutalék – A kereskedelmi ügynök jutalékra való jogosultsága
valamely harmadik személy és a kereskedelmi ügynökre bízott
területhez tartozó ügyfél között létrejött ügylet esetén a megbízó
az ügylet feletti közvetett vagy közvetlen befolyásának
hiányában

Rendelkező rész

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986.
december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 7. cikke (2) bekezdésének
első franciabekezdését úgy kell értelmezni, hogy a meghatározott terü-
lettel megbízott kereskedelmi ügynök nem jogosult jutalékra olyan
esetben, ha valamely harmadik személy és az e területhez tartozó ügyfél
között úgy jön létre kereskedelmi ügylet, hogy a megbízó sem közvetve,
sem közvetlenül nem vett részt az értékesítésben.

(1) HL C 69., 2007.3.24.

A Bíróság (negyedik tanács) 2008. január 17-i ítélete (a
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – N. V. Lammers &

Van Cleeff kontra Belgische Staat

(C-105/07. sz. ügy) (1)

(Letelepedés szabadsága – A tőke szabad mozgása – Adójog-
szabályok – Társasági adó – A leányvállalat által a más tagál-
lami illetőségű anyavállalat részére az utóbbi által nyújtott
kölcsöntőke után fizetett kamat – A kamatok átminősítése
adóköteles osztalékká – Az átminősítés elmaradása belföldi

illetőségű társaságnak fizetett kamatok esetén)

(2008/C 64/17)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: N. V. Lammers & Van Cleeff

Alperes: Belgische Staat

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen – Az EK 12., az EK 43., az EK 48., az EK
56. és az EK 58. cikk értelmezése – Nemzeti adójogi jogszabály,
amelynek alapján valamely leányvállalat által a más tagállamban
letelepedett anyavállalat által kölcsönzött összeg után fizetett
kamat adóköteles osztaléknak minősült, de nem minősült
annak, ha a kamatot a tagállamban letelepedett társaságnak
fizették

Rendelkező rész

Az EK 43. és az EK 48. cikkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,
mint amely az alapügyben felmerült, és amely alapján a valamely
tagállamban belföldi illetőségű társaság által egy másik tagállamban
székhellyel rendelkező, vezető testületi tag társaságnak fizetett kamatok
osztaléknak minősülnek, és így adókötelesek, amennyiben az adózási
időszak kezdetén a kamattal terhelt kölcsön teljes összege magasabb,
mint a befizetett jegyzett tőke adózás utáni tartalékkal növelt összege,
míg ha ugyanilyen körülmények között e kamatokat olyan vezető testü-
leti tagnak fizetik, amely ugyanabban a tagállamban székhellyel rendel-
kező társaság, azok nem minősülnek osztaléknak, és így nem adó-
kötelesek.

(1) HL C 95., 2007.4.28.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. január 17-i ítélete –

Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-342/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/91/EK irányelv – Ener-
giapolitika – Energiatakarékosság – Az előírt határidőn belüli

átültetés elmaradása)

(2008/C 64/18)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Patakia és B. Schima meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: N. Dafniou meghatalma-
zott)
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