
Rendelkező rész 

Az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás 
40. cikkével nem ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, mint 
amilyenről az alapügyben szó van, amely az Európai Unió valamely 
tagállamának területén fekvő ingatlanok forgalmi értéke után fizetendő 
adó alól mentesíti az e tagállam területén székhellyel rendelkező társa
ságokat, és amely e mentességet az Európai Gazdasági Térségbe tartozó 
harmadik államban székhellyel rendelkező társaság esetében attól teszi 
függővé, hogy az említett tagállam és e harmadik állam kötött-e 
közigazgatási segítségnyújtási egyezményt az adókijátszás és adóelke
rülés elleni küzdelem területén, vagy attól a körülménytől, hogy vala
mely, az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát rögzítő nemzetközi szerződés alapján az e jogi személyeket 
terhelő adó nem lehet magasabb az érintett tagállamban letelepedett 
társaságokra háruló adónál. 

( 1 ) HL C 102., 2009.5.1., 12. o. 

A Bíróság (második tanács) 2010. október 21-i ítélete 
(a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Idryma Typou AE 

kontra Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis 

(C-81/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — 
Társasági jog — 68/151/EGK első irányelv — Sajtó- és tele
vízió-ágazathoz tartozó részvénytársaság — Társaság és a 
részvények több mint 2,5 %-ával rendelkező részvényes — 

Egyetemleges közigazgatási pénzbírság) 

(2010/C 346/19) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Symvoulio tis Epikrateias 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Idryma Typou AE 

Alperes: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Symvoulio tis Epikra
teias — Az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok 
kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és 
harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. 
cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok 
összehangolásáról szóló, 1968. március 9-i 68/151/EGK első 
tanácsi irányelv (HL L 65., 8. o.; magyar nyelvű különkiadás 

17. fejezet 1. kötet 3. o.) 1. cikkének értelmezése — A sajtó- 
és televízió-ágazathoz tartozó részvénytársaságnak és a társasági 
tőke több mint 2,5 %-ával rendelkező részvényeseinek az e 
társaság tevékenysége miatt kiszabott közigazgatási pénzbír
ságok megfizetéséért való egyetemleges felelősségét előíró 
nemzeti rendelkezés 

Rendelkező rész 

1. Az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása 
érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik szemé
lyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése 
szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 
1968. március 9-i 68/151/EGK első tanácsi irányelvet akként 
kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabá
lyozás, mint az előfizetéses rádiós és televíziós szolgáltatásokról 
szóló 2644/1998. sz. törvénnyel módosított, a magántelevíziózás 
és a helyi rádiózás, valamint a rádiós és televíziós piachoz kapcso
lódó egyes kérdések szabályozásáról, és egyéb rendelkezésekről 
szóló, 2328/1995. sz. törvény 4. cikkének (3) bekezdése, amely 
szerint az ugyanezen cikk előző bekezdéseiben a televíziócsatornák 
működését szabályozó rendelkezések és etikai szabályok megsérté
sének esetére előírt pénzbírságok nemcsak a televíziócsatorna-alapí
tási és műsorszolgáltatási engedéllyel rendelkező társasággal, 
hanem egyetemlegesen valamennyi, a részvények 2,5 %-ot megha
ladó hányadával rendelkező részvényessel szemben is kiszabhatók. 

2. Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 63. cikket akként kell 
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az ilyen nemzeti szabályozás. 

( 1 ) HL C 102., 2009.5.1. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. október 26-i ítélete 
(az Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Ausztria) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ingrid Schmelz 

kontra Finanzamt Waldviertel 

(C-97/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Hatodik HÉA-irányelv — 24. cikk, (3) bekezdés és 28i. cikk 
— 2006/112/EK irányelv — A 283. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja — Érvényesség — EK 12. cikk, EK. 43. cikk és EK 49. 
cikk — Az egyenlő bánásmód elve — Kisvállalkozásokra 
vonatkozó különös szabályozás — HÉA-mentesség — A 
más tagállamban letelepedett adóalanyok adómentességének 

elutasítása — Az „éves forgalom” fogalma) 

(2010/C 346/20) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

HU C 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.18.


