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2) Artikel 1.2 i direktiv 90/435 ska tolkas så, att den inte tillåter medlemsstaterna att tillämpa en sådan nationell bestämmelse som
artikel 198.10 i 1992 års lag om inkomstskatt, vilken samordnats genom kunglig förordning av den 10 april 1992 och bekräftats
genom lag av den 12 juni 1992, i den mån som den går utöver vad som är nödvändigt för att förhindra bedrägerier och missbruk.
(1)

EUT C 136, 18.4.2016.

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 oktober 2017 (begäran om förhandsavgörande från
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Förenade kungariket – The English Bridge Union
Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Mål C-90/16) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG —
Tillhandahållande av tjänster som har ett nära samband med utövande av idrott undantas från
mervärdesskatteplikt — Begreppet ”idrott” — Verksamhet som utmärks av ett fysiskt element —
Duplikatbridge)
(2017/C 437/09)
Rättegångsspråk: engelska
Hänskjutande domstol
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: The English Bridge Union Limited
Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Domslut
Artikel 132.1 m i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så,
att en verksamhet, såsom duplikatbridge, som utmärks av ett fysiskt element som förefaller försumbart, inte omfattas av begreppet
”idrott” i den mening som avses i nämnda bestämmelse.
(1)

EUT C 145, 25.4.2016.

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 25 oktober 2017 (begäran om förhandsavgörande från
Sąd Najwyższy – Polen) – förfarande som inletts av POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., i
likvidation
(Mål C-106/16) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Etableringsfrihet — Gränsöverskridande ombildning av ett bolag —
Flyttning av ett bolags stadgeenliga säte till en annan medlemsstat utan att det faktiska sätet flyttas —
Strykning ur handelsregistret nekas — Nationell lagstiftning enligt vilken ett villkor för att stryka bolaget
ur handelsregistret är att bolaget först upplöses efter likvidation — Tillämpningsområde för
etableringsfriheten — Inskränkning av etableringsfriheten — Skydd av borgenärers, minoritetsägares och
anställdas intressen — Bekämpning av förfaranden som innebär missbruk)
(2017/C 437/10)
Rättegångsspråk: polska
Hänskjutande domstol
Sąd Najwyższy
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Part i målet vid den nationella domstolen
POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., i likvidation

Domslut
1) Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF ska tolkas så, att etableringsfriheten omfattar en flytt av det stadgeenliga sätet för ett bolag, som
bildats enligt rätten i en medlemsstat, till en annan medlemsstat, i syfte att, i enlighet med de villkor som uppställs i lagstiftningen i
denna andra medlemsstat, omvandla bolaget till ett bolag som omfattas av rätten i den andra medlemsstaten, utan att bolagets
faktiska säte flyttas.
2) Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning som ställer upp likvidation av
bolaget som villkor för att ett bolag som bildats enligt rätten i den medlemsstaten ska få flytta det stadgeenliga sätet till en annan
medlemsstat i syfte att omvandla bolaget till ett bolag som omfattas av rätten i den andra medlemsstaten i enlighet med de villkor
som uppställs i den andra medlemsstatens lagstiftning.

(1)

EUT C 211, 13.6.2016

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 oktober 2017 (begäran om förhandsavgörande från
Amtsgericht Kehl – Tyskland) – brottmål mot I
(Mål C-195/16) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Transport — Körkort — Direktiv 2006/126/EG — Artikel 2.1 —
Ömsesidigt erkännande av körkort — Begreppet ”körkort” — Certificat d’examen du permis de conduire
(intyg om godkänt körkortsprov) (CEPC) som, innan det att ett slutgiltigt körkort utfärdas, ger
innehavaren rätt att köra i den medlemsstat som utfärdat intyget — Situation i vilken innehavaren av
CEPC:t kör ett fordon i en annan medlemsstat — Skyldighet att erkänna CEPC:t — Påföljder som påförts
innehavaren av CEPC:t för att ha framfört ett fordon utanför den medlemsstat som utfärdat detta intyg —
Proportionalitet)
(2017/C 437/11)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Amtsgericht Kehl

Part i brottmålet vid den nationella domstolen
I
Ytterligare deltagare i rättegången: Staatsanwaltschaft Offenburg

Domslut
1) Artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, och artiklarna 18, 21,
45, 49 och 56 FEUF ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot en medlemsstats lagstiftning enligt vilken denna medlemsstat kan
vägra att erkänna ett intyg som utfärdats i en annan medlemsstat och som visar att innehavaren har rätt att köra, när detta intyg inte
uppfyller kraven för den körkortsmodell som föreskrivs i detta direktiv, även för det fall att innehavaren av intyget uppfyller villkoren i
detta direktiv för utfärdande av ett körkort.

