
3) Każda ze stron ponosi koszty własne.

4) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
ponosi koszty własne.

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 lutego 2006 r.
(wniosek Bundesfinanzhof o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym) — CLT-UFA SA przeciwko Finanzamt

Köln-West

(Sprawa C-253/03) (1)

(Swoboda przedsiębiorczości — Ustawodawstwo podatkowe
— Podatek dochodowy od osób prawnych)

(2006/C 131/06)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: CLT-UFA SA

Strona pozwana: Finanzamt Köln-West

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 52 Traktatu WE (po
zmianie art. 43 WE) i art. 58 Traktatu WE (po zmianie art. 48
WE) — Ustawodawstwo krajowe w zakresie podatków docho-
dowych od osób prawnych — Stawka opodatkowania przy-
chodów oddziałów zagranicznych spółek akcyjnych wyższa od
stawki opodatkowania przychodów filii przekazywanych zagra-
nicznym spółkom-matkom

Sentencja

1) Artykuł 52 Traktatu WE (po zmianie art. 43 WE) i art. 58
Traktatu WE (po zmianie art. 48 WE) stoją na przeszkodzie
stosowaniu unormowań krajowych tego rodzaju, jak będące przed-
miotem sprawy głównej, przewidujących wyższą stawkę opodatko-
wania dochodów oddziału spółki z siedzibą w innym Państwie
Członkowskim niż stawka opodatkowania dochodów filii takiej
spółki, gdy filia przekazuje swoje dochody w całości spółce matce.

2) Zadaniem sądu krajowego jest dokonać oceny wysokości stawki
opodatkowania, jaka powinna być stosowana do dochodów
oddziału tego rodzaju, jak będący przedmiotem sprawy głównej, w
zależności od stawki całkowitego opodatkowania, jaka znalazłby

zastosowanie w przypadku przekazania dochodów przez filię spółce
matce.

(1) Dz.U. C 200 z 23.08.2003

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 lutego 2006 r.
(wniosek Oberster Gerichtshof o wydanie orzeczenia w
trybie prejudycjalnym) — Silvia Hosse przeciwko Land

Salzburg

(Sprawa C-286/03) (1)

(Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących —
Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 4 ust. 2b —
Specjalne świadczenia nieskładkowe — Austriackie świad-
czenia opiekuńcze — Kwalifikacja świadczeń oraz dopuszczal-
ność warunku miejsca zamieszkania na podstawie rozporzą-
dzenia nr 1408/71 — Uprawniony członek rodziny ubezpie-

czonego)

(2006/C 131/07)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberster Gerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Silvia Hosse

Strona pozwana: Land Salzburg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Oberster Gerichtshof — Wykładnia art. 4 ust. 2b i art. 19
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca
1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących
działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin prze-
mieszczających się we Wspólnocie w brzmieniu zmienionym
i uaktualnionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia
2 grudnia 1996 r. (Dz.U. L 28, str. 1), jak również rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w
sprawie wykonywania rozporządzenia nr 1408/71 w brzmieniu
zmienionym i uaktualnionym rozporządzeniem Rady (WE)
nr 118/97 — Ustawodawstwo Bundesland (Salzburg) na
podstawie którego prawo niepełnosprawnego dziecka, które
jest członkiem rodziny pracownika, do świadczeń opiekuń-
czych jest uzależnione od warunku miejsca zamieszkania —
Pojęcie specjalnego świadczenia nieskładkowego — Wykładnia
art. 7 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia
15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu
pracowników wewnątrz Wspólnoty (Dz.U. L 257, str. 2) —
Przywilej socjalny
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