
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 września 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco — Hiszpania) —
Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja)
(C-428/06) i Comunidad Autónoma de La Rioja (C-429/06)
przeciwko Juntas Generales del Territorio Histórico de
Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresa-
rial Vasca (Confebask) i Comunidad Autónoma de La Rioja
(C-430/06) i Comunidad Autónoma de Castilla y León
(C-433/06) przeciwko Diputación Foral de Álava, Juntas
Generales de Álava, Confederación Empresarial Vasca
(Confebask) i Comunidad Autónoma de La Rioja (C-431/06)
i Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-432/06) prze-
ciwko Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de
Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) i
Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-434/06) prze-
ciwko Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del
Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Bilbao i Confederación

Empresarial Vasca (Confebask)

(Sprawy połączone od C-428/06 do C-434/06) (1)

(Pomoc państwa — Przepisy podatkowe uchwalone przez jed-
nostki samorządu regionalnego lub lokalnego — Charakter

selektywny)

(2008/C 285/08)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strony skarżące: Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-
RIOJA (UGT-Rioja) (C-428/06), Comunidad Autónoma de La
Rioja (C-429/06), Comunidad Autónoma de La Rioja
(C-430/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León
(C-433/06), Comunidad Autónoma de La Rioja (C-431/06),
Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-432/06), Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León (C-434/06)

Strony pozwane: Juntas Generales del Territorio Histórico de
Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial
Vasca (Confebask), Diputación Foral de Álava, Juntas Generales
de Álava, Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de
Guipúzcoa, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya,
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejuduycjalnym —

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco — Pomoc państwa — Wykładnia art. 87 ust. 1 WE
— Przepisy podatkowe ustanowione przez jednostkę niższego

rzędu niż państwo — Stawka podatkowa niższa od stawki
krajowej i wprowadzenie szczególnych odliczeń od podatku

Sentencja

Wykładni art. 87 ust. 1 WE należy dokonywać w ten sposób, iż aby
dokonać oceny selektywnego charakteru danego uregulowania, należy
wziąć pod uwagę autonomię instytucjonalną, proceduralną i gospo-
darczą, którą posiada organ przyjmujący to uregulowanie. To do sądu
krajowego, który jako jedyny jest właściwy do ustalania mającego
zastosowanie prawa krajowego, dokonywania jego wykładni, jak
również jego stosowania w zawisłych przed nim sporach, należy
zbadanie, czy Territorios Históricos oraz region autonomiczny Kraju
Basków posiadają tego rodzaju autonomię, co skutkowałoby tym, że
uregulowania przyjęte w granicach kompetencji przyznanych tym
organom na mocy Konstytucji i innych przepisów prawa hiszpańskiego
nie mają charakteru selektywnego w rozumieniu pojęcia pomocy
państwa określonego w art. 87 ust. 1 WE.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 września 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hof van Beroep te Gent — Belgia) — Hans
Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia
Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp, Joris

Eckelkamp przeciwko Państwu Belgijskiemu

(Sprawa C-11/07) (1)

(Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 56 WE i 58 WE —
Podatek spadkowy — Przepisy krajowe dotyczące obliczania
podatku od przeniesienia własności nieruchomości niedopusz-
czające odliczenia od wartości nieruchomości obciążeń hipo-
tecznych odnoszących się do tej nieruchomości ze względu na
to, że spadkodawca zamieszkiwał w chwili śmierci w innym
państwie członkowskim — Ograniczenie — Uzasadnienie —

Brak)

(2008/C 285/09)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hof van Beroep te Gent

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica
Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckel-
kamp, Joris Eckelkamp

Strona pozwana: Państwo Belgijskie
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof
van Beroep te Gent — Wykładnia art. 12, 17, 18, 56 i 58 WE
— Przepisy krajowe dotyczące obliczania podatków spadkowych
od nieruchomości niedopuszczające odliczenia od wartości
nieruchomości obciążeń hipotecznych odnoszących się do tej
nieruchomości ze względu na to, że spadkodawca zamieszkiwał
w chwili śmierci w innym państwie członkowskim

Sentencja

Połączone przepisy art. 56 WE i 58 WE należy interpretować w ten
sposób, że sprzeciwiają się one przepisom państwa członkowskiego —
takim jak rozważane w sprawie przed sądem krajowym — dotyczącym
obliczania podatków od spadku i podatków od przeniesienia własności
należnych w związku z dziedziczeniem nieruchomości położonej w
państwie członkowskim, które nie przewidują możliwości odliczenia
długów obciążających tę nieruchomości w przypadku, gdy spadkodawca
w chwili śmierci nie zamieszkiwał w tym państwie, lecz w innym
państwie członkowskim, podczas gdy takie odliczenie jest dopuszczalne
w przypadku, gdy spadkodawca w chwili śmierci zamieszkiwał w
państwie położenia nieruchomości będącej przedmiotem spadku.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 września 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy)
— D.M.M.A. Arens-Sikken przeciwko Staatssecretaris van

Financiën

(Sprawa C-43/07) (1)

(Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 73b i 73d traktatu
WE (obecnie, odpowiednio, art. 56 WE i 58 WE) — Przepisy
krajowe dotyczące podatku od spadków i podatku od przyspo-
rzenia, które przy obliczeniu tych podatków nie przewidują
odliczenia długów wynikających z nadwyżki przysporzenia
powstałych wskutek podziału spadku dokonanego przez
rodziców inter vivos, gdy osoba, po której nastąpiło otwarcie
spadku, w chwili śmierci nie miała miejsca zamieszkania w
państwie członkowskim, w którym jest położona nieruchomość
stanowiąca przedmiot dziedziczenia — Ograniczenie —
Uzasadnienie — Brak — Brak dwustronnej umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania — Skutki zaliczenia
niższej kwoty, w związku z unikaniem podwójnego opodatko-
wania, w państwie członkowskim miejsca zamieszkania tej

osoby dla ograniczenia swobodnego przepływu kapitału)

(2008/C 285/10)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: D.M.M.A. Arens-Sikken

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 56 i 58 WE —
Przepisy krajowe regulujące obliczanie podatku od spadków w
odniesieniu do nieruchomości, które nie umożliwiają odliczenia
od wartości nieruchomości długów wynikających z podziału
spadku w przypadku, gdy w chwili śmierci spadkodawca
zamieszkiwał w innym państwie członkowskim — Metoda
porównawcza dla określenia wysokości podatku od spadków w
przypadku, gdy w chwili śmierci spadkodawca zamieszkiwał w
państwie członkowskim, w którym położona jest nieruchomość
— Dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatko-
wania.

Sentencja

1) Artykuły 73b i 73d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. 56
WE i 58 WE) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają
się one przepisom krajowym takim jak w postępowaniu przed
sądem krajowym, dotyczącym obliczenia podatku od spadków i
podatku od przysporzenia należnych od nieruchomości położonej w
państwie członkowskim, które przy obliczeniu tych podatków nie
przewidują możliwości odliczenia długów wynikających z nadwyżki
przysporzenia powstałych wskutek podziału spadku dokonanego
przez rodziców inter vivos, gdy osoba, po której nastąpiło otwarcie
spadku, w chwili śmierci nie miała miejsca zamieszkania w tym
państwie, lecz w innym państwie członkowskim, podczas gdy odli-
czenie takie jest przewidziane, gdy taka osoba w tej samej chwili
miała miejsce zamieszkania w państwie, w którym jest położona
nieruchomość stanowiąca przedmiot dziedziczenia, jeżeli takie prze-
pisy przewidują progresywną stawkę podatku i gdyby nieuwzględ-
nienie tych długów połączone z taką stawką progresywną mogło
skutkować wyższym obciążeniem podatkowym dla spadkobierców,
którzy nie mogą powołać się na taką możliwość odliczenia.

2) Na odpowiedź udzieloną w pierwszym punkcie sentencji nie ma
wpływu okoliczność, że przepisy państwa członkowskiego, w którym
w chwili śmierci miała miejsce zamieszkania osoba, po której nastą-
piło otwarcie spadku, jednostronnie przewidują możliwość przy-
znania ulgi podatkowej z tytułu podatku od spadków należnego w
innym państwie członkowskim od nieruchomości położonych w tym
innym państwie.

(1) Dz.U. C 69 z 24.3.2007.

8.11.2008 C 285/7Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


