
Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Neder-
landen – Az EK 39. cikk és az EK 56. cikk értelmezése – A jöve-
delemadó alapjának meghatározása – Valamely tagállam állam-
polgára, aki teljes jövedelmét e tagállamban szerzi, de másik
tagállamban lakik – Olyan nemzeti szabályozás, amely nem
engedi meg a másik tagállamban található lakóingatlannal kap-
csolatos negatív jövedelem levonását

Rendelkező rész

Az EK 39. cikket úgy kell értelmezni, azzal ellentétes az alapeljárás
tárgyát képezőhöz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amelynek
alapján azon közösségi állampolgár, aki külföldi illetőséggel rendelkezik
abban a tagállamban, ahol adóköteles bevételeinek egészét vagy szinte
egészét kitevő jövedelmét szerzi, az említett jövedelmek adóalapjának
megállapítása céljából nem érvényesítheti a más tagállamban található,
tulajdonát képező lakóingatlanhoz kapcsolódó negatív jövedelmeket,
míg az elsőként említett tagállamban belföldi illetőséggel rendelkező
személy jövedelme adóalapjának megállapítása során élhet az említett
negatív jövedelmek figyelembevételének lehetőségével.

(1) HL C 56., 2007.3.10.

A Bíróság (második tanács) 2008. október 16-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-136/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 89/48/EGK és a
92/51/EGK irányelv – Az oklevelek, valamint a szakoktatás és

szakképzés elismerése – A légiforgalmi irányítói szakma)

(2008/C 313/07)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
H. Støvlbæk és R. Vidal Puig meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: M. Muñoz Pérez meghatal-
mazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A legalább hároméves szakokta-
tást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének álta-
lános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK
tanácsi irányelv [HL L 19., 16. o. (magyar nyelvű különkiadás

5. fejezet, 1. kötet, 337. o.)], valamint a 89/48/EGK irányelvet
kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második
általános rendszeréről szóló, 1992. június 18-i 92/51/EGK
tanácsi irányelv [HL L 209., 25. o. (magyar nyelvű különkiadás
5. fejezet, 2. kötet, 47. o.)] megsértése – A légiforgalmi irányítói
szakmához való hozzáférés.

Rendelkező rész

1) A Spanyol Királyság – mivel a légiforgalmi irányítói szakma tekin-
tetében nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a
legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú
oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988.
december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a
89/48/EGK irányelvet kiegészítő, a szakoktatás és szakképzés elis-
merésének második általános rendszeréről szóló, 1992. június 18-i
92/51/EGK tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az említett irány-
elvekből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 117., 2007.5.26.

A Bíróság (negyedik tanács) 2008. október 23-i ítélete (a
Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Finanzamt für Körperschaften III in Berlin
kontra Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheims-

tatt GmbH

(C-157/07. sz. ügy) (1)

(Letelepedés szabadsága – Az Európai Gazdasági Térségről
(EGT) szóló megállapodás – Adójogszabályok – Az EGT vala-
mely tagállamában található és a létesítő okirat szerint az
Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező
társaság állandó telephelye által elszenvedett veszteségekkel

szemben alkalmazott adójogi bánásmód)

(2008/C 313/08)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Finanzamt für Körperschaften III in Berlin
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