
4) A 97/55/EK irányelvvel módosított 84/450/EGK tanácsi irányelv
3a. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem
minden összehasonlítás jogellenes, amely eredetmegjelöléssel nem
rendelkező termékeket eredetmegjelöléssel rendelkező termékekkel
kapcsol össze.

(1) HL C 10., 2006.1.14.

A Bíróság (első tanács) 2007. március 22-i ítélete (a Cour
de cassation [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti

kérelme) – Raffaele Talotta kontra État Belge

(C-383/05. sz. ügy) (1)

(Letelepedés szabadsága – Az EK-Szerződés 52. cikke (jelenleg,
módosítást követően EK 43. cikk) – Önálló vállalkozói tevé-
kenységet folytató külföldi illetőségű adózó – Minimális
adóalap meghatározása kizárólag a külföldi illetőségű adózók
tekintetében – Közérdekre alapított igazolás – Adóellenőrzések

hatékonysága – Hiány)

(2007/C 96/18)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Raffaele Talotta

Alperes: État Belge

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour de cassation,
Belgium – Az EK-Szerződés 43. cikkének értelmezése – Nemzeti
jogszabály, amely kizárólag a külföldi illetőségű személyekre
rendeli alkalmazni a minimálisan előírt adóalapot

Rendelkező rész

Az EK-Szerződés 52. cikkét (jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk)
akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabá-
lyozás, mint a jövedelemadóról szóló 1992. évi törvény 342. cikkének
2. §-a és a jövedelemadóról szóló 1992. évi törvény végrehajtásáról
szóló 1993. augusztus 27-i királyi rendelet 182. cikke, amely szabá-
lyozás kizárólag a külföldi illetőségű adózók tekintetében ír elő mini-
mális adóalapot.

(1) HL C 10., 2006.1.14.

A Bíróság (negyedik tanács) 2007. április 26-i ítélete (a
Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Georgios Alevizos kontra

Ypourgou Oikonomikon

(C-392/05. sz. ügy) (1)

(Munkavállalók szabad mozgása – 83/183/EGK irányelv –

6. cikk – Személyes használatra szolgáló gépjármű egyik
tagállamból a másik tagállamba történő végleges behozatala –

Valamely tagállam fegyveres erőinek szolgálati okokból átme-
netileg egy másik tagállam területére beosztott tagja – A

„szokásos tartózkodási hely” fogalma)

(2007/C 96/19)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias

Az alapeljárás felei

Felperes: Georgios Alevizos

Alperes: Ypourgou Oikonomikon

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Symvoulio tis Epikrateias
– A magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagál-
lamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentes-
ségekről szóló, 1983. március 28-i 83/183/EGK irányelv (HL
L 105., 64. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet,
117. o.) 6. cikkének értelmezése – A „szokásos tartózkodási
hely” fogalmának hatálya – Szolgálati érdekből külföldre beosz-
tott köztisztviselők és katonatisztek

Rendelkező rész

Az alapügyben szereplőhöz hasonló jövedéki adók az 1989.
november 23-i 89/604/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a magán-
személyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő
végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről szóló, 1983.
március 28-i 83/183/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdé-
sében előírt adómentesség hatálya alá tartoznak, amennyiben megálla-
pítást nyer – aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata
–, hogy azokat általában, személyes használatra szolgáló gépjármű
magánszemély általi végleges, másik tagállamból történő behozatalakor
alkalmazzák. Az alapügyben szereplőhöz hasonló különleges egyszeri
gépjárműnyilvántartásba-vételi kiegészítő adó az említett 1. cikk (1)
bekezdésének hatálya alá tartozik, amennyiben megállapítást nyer –

aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata –, hogy az
önmagában a gépjármű behozatalának tényéhez kapcsolódik.
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