
A Bíróság (nagytanács) 2009. január 27-i ítélete (a Bundesfi-
nanzhof – Németország előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Hein Persche kontra Finanzamt Lüdenscheid

(C-318/07. sz. ügy) (1)

(A tőke szabad mozgása – Jövedelemadó – A közhasznúként
elismert szervezetnek nyújtott adományok utáni adólevonási
lehetőség – Az adólevonási lehetőségnek a belföldi szerveze-
teknek nyújtott adományokra való korlátozása – Tárgyi
adomány – 77/799/EGK irányelv – A tagállamok illetékes
hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás a közvetlen adók

területén)

(2009/C 69/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Hein Persche

Alperes: Finanzamt Lüdenscheid

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesfinanzhof – Az
EK 5. cikk (3) bekezdése, az EK 56. cikk és a közvetlen adóz-
tatás területén a tagállamok illetékes hatóságainak kölcsönös
segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK
tanácsi irányelv (HL L 336., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás
9. fejezet, 1. kötet, 63. o.) értelmezése – A közhasznú szervezet-
eknek nyújtott adományok esetére előírt adókedvezményben
való részesülést azon feltételnek alárendelő nemzeti szabályozás,
hogy az adományban részesülő székhelye belföldön legyen – Az
EK-Szerződés szabad tőkemozgásra vonatkozó szabályainak
alkalmazhatósága a hétköznapi használati cikkekből álló tárgyi
adományokra, amelyeket tagállami állampolgár nyújtott más
tagállamban székhellyel rendelkező közhasznú szervezeteknek

Rendelkező rész

1) Amennyiben az adóalany valamely tagállamban adólevonást
kérelmez a más tagállamban székhellyel rendelkező, és e más tagál-
lamban közhasznúként elismert szervezet részére nyújtott adomány
után, az ilyen adományra akkor is kiterjed az EK Szerződés tőke
szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseinek hatálya, ha tárgyi
adományról van szó, amelyet hétköznapi használati tárgyak formá-
jában nyújtanak.

2) Az EK 56. cikkel ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely
szerint a közhasznúként elismert szervezeteknek nyújtott adomá-
nyok tekintetében az adólevonás kedvezménye csak a belföldi szék-
helyű szervezeteknek nyújtott adományok után jár, anélkül hogy az
adóalanynak bármely lehetősége lenne annak igazolására, hogy a
más tagállamban székhellyel rendelkező szervezetnek nyújtott

adomány megfelel az említett szabályozás által az adókedvezményre
vonatkozóan előírt feltételeknek.

(1) HL C 247., 2007.10.20.

A Bíróság (első tanács) 2009. január 22-i ítélete (a
Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – STEKO Industriemontage GmbH kontra

Finanzamt Speyer-Germersheim

(C-377/07. sz. ügy) (1)

(Társasági adó – Átmeneti rendelkezések – Külföldi illetőségű
társaságokban fennálló részesedések értékcsökkenésének

levonása)

(2009/C 69/12)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: STEKO Industriemontage GmbH

Alperes: Finanzamt Speyer-Germersheim

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesfinanzhof – Az
EK 56. cikk értelmezése – Társasági adó – A 2001. évre vonat-
kozó átmeneti rendelkezések, amelyek megtiltják a társaság
számára, hogy elszámolja az általa birtokolt külföldi részvények
értékének csökkenését

Rendelkező rész

Az alapügyben felmerültekhez hasonló körülmények között, amikor a
belföldi illetőségű tőketársaságnak 10 %-os mértéket el nem érő része-
sedése áll fenn valamely más tőketársaságban, az EK 56. cikket úgy
kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az említett részesedéshez
kapcsolódó nyereségcsökkenés levonásának tilalma a külföldi illetőségű
társaságokban fennálló részesedés esetében korábban lép hatályba, mint
a belföldi illetőségű társaságokban fennálló részesedés esetében.

(1) HL C 283., 2007.11.24.
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