C 346/12

CS

Úřední věstník Evropské unie

Výrok
Článek 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2.
května 1992 nebrání vnitrostátní právní úpravě, o jakou se jedná ve
věci v původním řízení, která od daně z tržní hodnoty nemovitostí
nacházejících se na území členského státu Evropské unie, osvobozuje
společnosti se sídlem na území tohoto státu a která v případě společ
nosti se sídlem na území třetího státu, jenž je součástí Evropského
hospodářského prostoru, toto osvobození podmiňuje existencí úmluvy o
správní pomoci uzavřené mezi uvedeným členským státem a tímto
třetím státem za účelem boje proti daňovým únikům a vyhýbání se
daňovým povinnostem nebo skutečností, že na základě smlouvy obsa
hující klauzuli o zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti tyto
právnické osoby nesmí podléhat většímu daňovému zatížení, než
jakému podléhají společnosti se sídlem na území členského státu.

(1) Úř. věst. C 102, 1.5.2009, s. 12.

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21.
října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Symvoulio tis Epikrateias — Řecko) — Idryma Typou A.
E. v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis
(Věc C-81/09) (1)
(„Svoboda usazování — Volný pohyb kapitálu — Právo
společností — První směrnice 68/151/EHS — Akciová společ
nost spadající do odvětví tisku a televize — Společnost a
akcionář, kteří drží podíl převyšující 2,5 % akcií — Správní
pokuta uložená společně a nerozdílně“)

18.12.2010

— Vnitrostátní právní předpis upravující společnou a neroz
dílnou odpovědnost jednak akciové společnosti spadající do
odvětví tisku a televize, a jednak jejich akcionářů vlastnících
více než 2,5 % základního kapitálu za zaplacení správních
pokut udělených v důsledku činnosti takové společnosti

Výrok
1) První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o
koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů
společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společ
ností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem
dosažení rovnocennosti těchto opatření, musí být vykládána v tom
smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je čl. 4
odst. 3 zákona č. 2328/1995 „Právní režim soukromého televi
zního vysílání a místního rozhlasového vysílání, úprava otázek
spojených s trhem rozhlasového a televizního vysílání a jiná usta
novení“, ve znění zákona č. 2644/1998 „o poskytování služeb
zpoplatněného rozhlasového a televizního vysílání“, podle něhož
jsou pokuty stanovené v předchozích odstavcích tohoto článku
ukládány za porušení právních předpisů a pravidel profesní etiky
upravujících provozování televizních stanic nejen společnosti, která
je držitelem licence pro založení a provozování televizní stanice, ale
společně a nerozdílně s ní také všem akcionářům, kteří drží podíl
převyšující 2,5 % akcií.

2) Článek 49 SFEU a článek 63 SFEU musí být vykládány v tom
smyslu, že takovéto vnitrostátní úpravě brání.

(1) Úř. věst. C 102, 1.5.2009.

(2010/C 346/19)
Jednací jazyk: řečtina
Předkládající soud
Symvoulio tis Epikrateias

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26.
října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Unabhängiger
Finanzsenat,
Außenstelle
Wien
—
Rakousko) — Ingrid Schmelz v. Finanzamt Waldviertel

Účastníci původního řízení

(Věc C-97/09) (1)

Žalobce: Idryma Typou A. E.

(„Šestá směrnice o DPH — Článek 24 odst. 3 a článek 28i —
Směrnice 2006/112/ES — Článek 283 odst. 1 písm. c) —
Platnost — Články 12 ES, 43 ES a 49 ES — Zásada rovného
zacházení — Zvláštní režim pro malé podniky — Osvobození
od DPH — Odmítnutí přiznat osvobození od daně osobám
povinným k dani usazeným v jiných členských státech —
Pojem „roční obrat“ “)

Žalovaný: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Symvoulio tis
Epikrateias — Výklad článku 1 první směrnice Rady
68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných
opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob
vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58
druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocen
nosti těchto opatření (Úř. věst. L 65, s. 8; Zvl. vyd. 17/01, s. 3)

(2010/C 346/20)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

