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Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Nokia Corporation

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att domstolen ska
— fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla
sina skyldigheter enligt artikel 63 FEUF och artikel 40 i EESavtalet, genom att beskatta utdelning till utländska pensions
fonder till en högre skattesats än den som tas ut på utdel
ning till inhemska pensionsfonder, och
— förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskost
naderna.

Grunder och huvudargument
Enligt vad som föreskrivs i Estatuto dos Beneficios Fiscais (lag
om beskattningsbar utdelning) och i Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (lag om inkomstskatt för
juridiska personer), är utdelning till pensionsfonder som bildats
och drivs i enlighet med portugisisk lag helt befriad från skatte
plikt till skatt för juridiska personer, medan utdelning till ut
ländska pensionsfonder är skattepliktig till sådan skatt till en
skattesats som kan variera mellan 20 och 10 procent, beroende
på huruvida det finns ett bilateralt avtal mellan Portugal och den
stat där fonden har hemvist och i förekommande fall bestäm
melserna i detta avtal. Denna skatt på juridiska personer inne
hålls som definitiv källskatt.
Den särbehandling som införts genom den portugisiska skatte
lagstiftningen till nackdel för utländska pensionsfonder gör det
mindre lönsamt och attraktivt för dessa fonder att investera i
portugisiska bolag. Därför utgör nämnda skattelagstiftning en
restriktion som är förbjuden enligt artikel 63 FEUF och artikel
40 i EES-avtalet.
Den diskriminerande behandlingen av utländska pensionsfon
der, vilken inverkar skadligt på konkurrensen på finansmark
naderna i Europeiska unionen och minskar vinsterna på pen
sionsfondernas investeringar, kan inte anses berättigad av något
av de skäl som Republiken Portugal har anfört.

Motpart: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Tolkningsfråga
Kan icke-gemenskapsvaror, som är försedda med ett gemen
skapsvarumärke och som är föremål för tullövervakning i en
medlemsstat och som befinner sig under transitering från ett
tredjeland till ett annat tredjeland, utgöra ’varumärkesförfalskade
varor’ i den mening som avses i artikel 2.1 a i förordning (EG)
nr 1383/2003, när det inte finns några bevis som tyder på att
dessa varor kommer att släppas ut på marknaden i EG, vare sig
i enlighet med ett tullförfarande eller genom en otillåten omdi
rigering?

Talan väckt den 2 december 2009 — Europeiska
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Sökandens yrkanden
Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 2
december 2009 — Nokia Corporation mot Her Majesty's
Commissioners of Revenue and Customs
(Mål C-495/09)
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Hänskjutande domstol
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Sökanden yrkar att domstolen ska

— fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla
sina skyldigheter enligt direktiv 97/67/EG (1) (i ändrad ly
delse), särskilt artikel 9.1 och 9.2, genom att fortsätta att
tillämpa ministerförordning A1/44351/3608 av den 12 ok
tober 2005, och

— förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskost
naderna.

