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LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Rezolutīvā daļa:
1992. gada 2. maija Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 40. pants
pieļauj tādus valsts tiesību aktus, par kādiem ir runa pamata prāvā,
saskaņā ar kuriem no nodokļa no nekustamā īpašuma, kas atrodas
Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, tirgus vērtības ir atbrīvotas
sabiedrības, kuru juridiskā adrese ir šīs dalībvalsts teritorijā, saskaņā
ar kuriem šis atbrīvojums no nodokļa sabiedrībai, kuras juridiskā
adrese ir trešās valsts teritorijā, kura ir Eiropas Ekonomikas zonas
dalībvalsts, ir piemērojams tikai tad, ja starp šo dalībvalsti un šo
trešo valsti ir noslēgts nolīgums par administratīvās palīdzības snieg
šanu, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas, vai arī tad, ja saskaņā ar līgumu, kurā iekļauta nediskri
minācijas pilsonības dēļ klauzula, šīm juridiskajām personām nedrīkst
uzlikt pienākumu maksāt lielākus nodokļus, nekā tas tiek prasīts no
dalībvalsts teritorijā reģistrētajām sabiedrībām.

(1) OV C 102, 01.05.2009, 12. lpp.

Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums
(Symvoulio tis Epikrateias, Grieķija, lūgums sniegt
prejudiciālu nolēmumu) — Idryma Typou A.E./Ypourgos
Typou kai Meson Mazikis Enimerosis
(Lieta C-81/09) (1)
(Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Kapitāla brīva aprite —
Sabiedrību tiesības — Pirmā direktīva 68/151/EEK — Akciju
sabiedrība, kas darbojas preses un televīzijas jomā — Sabied
rība un akcionārs, kuram pieder vairāk nekā 2,5 % akciju —
Kopīgs un solidārs administratīvs naudas sods)

18.12.2010.

Valsts tiesību noteikums, ar kuru starp akciju sabiedrību preses
un televīzijas nozarē un tās akcionāriem, kuru turējumā atrodas
vairāk par 2,5 % no kopējā kapitāla, ir noteikta solidāra atbil
dība par administratīvajiem sodiem, kas piemēroti saistībā ar šīs
sabiedrības darbību

Rezolutīvā daļa:
1) Padomes 1968. gada 9. marta Pirmā direktīva 68/151/EEK par
to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalīb
valstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas
nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu
intereses, ir interpretējama tādējādi, ka tā nav pret tādu valsts
tiesisko regulējumu, kāds ir paredzēts Likuma Nr. 2328/1995
“Privātās televīzijas un vietēja mēroga radio darbības juridiskais
režīms, tiesiskais regulējums, kas reglamentē jautājumus saistībā ar
radio un televīzijas tirgu un citas normas”, kas grozīts ar Likumu
Nr. 2644/1998 “Par radio un televīzijas pakalpojumu sniegšanu
par atlīdzību”, 4. panta 3. punktā, saskaņā ar kuru šī paša panta
iepriekšējos punktos paredzētie naudas sodi par tiesību aktu un
ētikas normu, ar kuriem tiek reglamentēta televīzijas raidorganizā
ciju darbība, pārkāpšanu ir jāpiemēro kopīgi un solidāri ne tikai
sabiedrībai, kurai ir piešķirta licence dibināt un pārvaldīt televīzijas
raidorganizāciju, bet arī visiem tās akcionāriem, kuriem pieder
vairāk nekā 2,5 % no sabiedrības kapitāla;

2) LESD 49. un 63. pants ir interpretējami tādējādi, ka tie ir pret
šādu valsts tiesisko regulējumu.

(1) OV C 102, 01.05.2009.

(2010/C 346/19)
Tiesvedības valoda — grieķu
Iesniedzējtiesa
Symvoulio tis Epikrateias

Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. oktobra spriedums
(Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austrija)
lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ingrid
Schmelz/Finanzamt Waldviertel
(Lieta C-97/09) (1)

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītāja: Idryma Typou A.E.

Atbildētājs: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Sestā PVN direktīva — 24. panta 3. punkts un 28.i pants —
Direktīva 2006/112/EK — 283. panta 1. punkta c) apakš
punkts — Spēkā esamība — EKL 12., 43. un 49. pants —
Vienlīdzīgas attieksmes princips — Īpašs režīms mazajiem
uzņēmumiem — Atbrīvojums no PVN — Atbrīvojuma attei
kums nodokļu maksātājiem, kas reģistrēti citās dalībvalstīs —
“Gada apgrozījuma” jēdziens)
(2010/C 346/20)

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Symvoulio tis Epikra
teias — Padomes 1968. gada 9. marta Pirmā direktīvas Nr.
68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodroši
nājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo
personu intereses (OV L 65, 8. lpp.), 1. panta interpretācija —

Tiesvedības valoda — vācu
Iesniedzējtiesa
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

