
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus —

Finlandia) — Postępowanie wszczęte przez Fortum Project
Finance SA

(Sprawa C-240/06) (1)

(Artykuł 56 ust. 1 WE — Dyrektywa 69/335/EWG —

Artykuł 12 ust. 1 lit. a) i c) — Odstępstwo od zakazu podwój-
nego opodatkowania wkładów kapitałowych — Wkład kapita-
łowy w postaci akcji wniesiony do spółki z siedzibą w innym
państwie członkowskim — Wymiana akcji — Podatek od

przeniesienia aktywów)

(2007/C 315/27)

Język postępowania: fiński

Sąd krajowy

Korkein hallinto-oikeus

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Fortum Project Finance SA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Korkein hallinto-oikeus — Wykładnia art. 56 WE i art. 12
ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca
1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapi-
tału (Dz.U. L 249, str. 25) — Odstępstwo od zakazu podwój-
nego opodatkowania podatkiem kapitałowym — Wkład
w postaci akcji wniesiony do spółki z siedzibą w innym
państwie członkowskim — Podatek od przeniesienia akcji

Sentencja

Dyrektywę Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącą
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, w brzmieniu nadanym
jej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., należy
interpretować w ten sposób, że jej art. 12 ust. 1 lit. c) nie znajduje
zastosowania do pobierania podatku takiego jak fiński podatek od prze-
niesienia aktywów (varainsiirtovero) w przypadku przeniesienia
papierów wartościowych tytułem wkładu do spółki kapitałowej, która w

zamian przekazuje nowe akcje własne. Pobieranie tego rodzaju podatku
jest dopuszczalne na mocy art. 12 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy.

(1) Dz.U. C 178 z 29.7.2006.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 listopada 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz
(Austria)) — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH

przeciwko Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Sprawa C-251/06) (1)

(Podatki pośrednie — Gromadzenie kapitału — Przeniesienie
siedziby statutowej spółki — Zniesienie podatku kapitałowego

pobieranego od spółki)

(2007/C 315/28)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH

Strona pozwana: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Unabhängiger Finanzsenat — Wykładnia art. 4 ust. 1 lit. a) i g),
art. 4 ust. 3 lit. b) i art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady 69/335/EWG z
dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału (Dz.U. L 269 z 28.10.1969, str. 12) zmie-
nionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r.
zmieniającą dyrektywę 69/335/EWG dotyczącą podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 156 z 15.6.1985,
str. 23) — Pobranie podatku kapitałowego od spółki, która
przeniosła rzeczywiste centrum zarządzania z państwa człon-
kowskiego, które zniosło podatek kapitałowy do państwa człon-
kowskiego, które ten podatek utrzymało
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