
A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2010. 
március 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações 
Sociais SA kontra Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais 

(C-126/10. sz. ügy) 
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Az eljárás nyelve: portugál 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Supremo Tribunal Administrativo 

Az alapeljárás felei 

Felperes: FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA 

Alperes: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

Beavatkozó: Ministério Público 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

a) Mi a jelentése és hatálya az 1990. július 23-i 94/434/EGK 
irányelv ( 1 ) 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt
aknak, különösen a „valós üzleti ok” és a 94/434/EGK 
irányelv hatálya alá tartozó műveletben részt vevő társa
ságok „tevékenységeinek az átszervezése vagy ésszerűsítése” 
fogalmának? 

b) Összeegyeztethető-e a hivatkozott közösségi normával az 
adóhatóság által alkalmazott azon feltétel, amely szerint 
nem áll fenn olyan komoly üzleti ok, amely igazolná az 
átvevő társaság arra irányuló kérelmét, hogy beszámíthassa 
a beolvadó társaság adóveszteségeit, amennyiben az adóha
tóság úgy találja, hogy az átvevő társaság szempontjából 
nem nyilvánvaló a beolvadáshoz fűződő gazdasági érdek, 
figyelembe véve, hogy a beolvadó társaság holdingvállalat
ként egyáltalán nem folytat tevékenységet, és nem rendel
kezik üzleti részesedésekkel, következésképpen kizárólag 
magas veszteségeket ruházna át, annak ellenére, hogy az 
egyesülés kedvező hatással járhat a csoport költségszerkeze
tére nézve? 

( 1 ) A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, 
eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás 
közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK tanácsi 
irányelv (HL 1990., L 225., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. 
fejezet, 1. kötet, 142. o.). 

A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2010. 
március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Naftiliaki Etaireia Thasou kontra Ypourgos 

Emporikis Naftilías 

(C-128/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/38) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Symvoulio tis Epikrateias 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Naftiliaki Etaireia Thasou 

Alperes: Ypourgos Emporikis Naftilías 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

„A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli 
tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról 
szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendeletnek 
(HL L 364., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 
10. o.) a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvével összhangban 
értelmezett 1., 2. és 4. cikkének rendelkezései lehetővé teszik- 
e olyan nemzeti szabályozás elfogadását, amelynek értelmében a 
hajótulajdonosok tengeri kabotázsszolgáltatásokat csak előzetes 
hatósági engedély alapján nyújthatnak, amikor is: a) ezen enge
délyezési rendszer annak ellenőrzésére irányul, hogy — egy 
meghatározott kikötőben fennálló helyzetet figyelembe véve 
— a hajótulajdonos által bejelentett tengeri forgalomra a hajó 
biztonságára és a kikötő rendjére vonatkozó feltételeknek 
megfelelően kerülhet-e sor, továbbá annak ellenőrzésére, hogy 
az engedély iránti kérelemmel érintett hajó könnyedén ki tud-e 
kötni egy meghatározott kikötőben a hajótulajdonos által az 
adott járat tekintetében legkedvezőbbként meghatározott 
menetrend szerint, anélkül azonban, hogy jogszabály meghatá
rozná az említett kérdések hatóság általi értékelésének alapjául 
szolgáló szempontokat, különösen abban az esetben, ha több 
hajótulajdonos is érdeklődik egy bizonyos kikötőhely iránt 
ugyanabban az időpontban, ugyanazon kikötőben; b) ezen 
engedélyezési rendszer egyidejűleg olyan eszközt jelent, amely 
e tekintetben a következő jellemzőkkel rendelkező közszolgál
tatási kötelezettségeket ír elő: i) megkülönböztetés nélkül vonat
kozik a szigetek közötti minden menetrendszerinti járatra ii) az 
engedély kiadására hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóság 
széleskörű mérlegelési joggal rendelkezik a közszolgáltatási 
kötelezettségek megállapítása tekintetében, anélkül, hogy e 
mérlegelési jog gyakorlásának követelményei jogszabály által 
előre meghatározottak lennének, és anélkül, hogy a megállapít
ható közszolgáltatási kötelezettségek tartalma előre meghatá
rozott lenne?”
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