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Pytania prejudycjalne

1) Czy prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie temu, że
krajowy organ administracji w celu uniknięcia dyskryminacji
udziałów w spółkach zagranicznych, które zgodnie z brzmie-
niem ustawy w odróżnieniu od udziałów w spółkach krajo-
wych są zwolnione z podatku dopiero przy wielkości
udziałów przekraczającej 25 % (zgodnie z obowiązującym
stanem prawnym 10 %), stosuje metodę zaliczenia z tego
względu, że takie rozwiązanie w myśl rozstrzygnięcia
austriackiego Verwaltungsgerichtshof (naczelnego sądu admi-
nistracyjnego) w największej mierze uwzględnia (hipote-
tyczną) wolę ustawodawcy, podczas gdy rezygnacja z
uwzględnienia dyskryminującej granicy 25 % (10 %) prowa-
dziłaby do zwolnienia z podatku?

2) Czy prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie temu, że
udziały w spółkach krajowych są co do zasady zwolnione z
podatku, podczas gdy w odniesieniu do udziałów w spółkach
zagranicznych nieprzekraczających 25 % (10 %) stosowana
jest metoda zaliczenia, a na udziałowcach spoczywa niemoż-
liwy do spełnienia lub pociągający za sobą niewspółmierne
koszty obowiązek przedstawienia dowodu na okoliczność
uprzedniego obciążenia zagranicznym podatkiem (docho-
dowym od osób prawnych),

— lub że zwolnione od podatku są udziały w spółkach
krajowych mniejsze niż 25 % (10 %) oraz w odniesieniu
do udziałów w spółkach zagranicznych nieprzekraczają-
cych 25 % (10 %) stosowana jest metoda zaliczenia, a na
udziałowcach spoczywa niemożliwy do spełnienia lub
pociągający za sobą niewspółmierne koszty obowiązek
przedstawienia dowodu,

— lub że udziały w spółkach krajowych są zwolnione od
podatku co do zasady i udziały w spółkach zagranicz-
nych wówczas, gdy przekraczają granicę 25 % (10 %),
podczas gdy w odniesieniu do udziałów w spółkach
zagranicznych nieprzekraczających 25 % (10 %) stoso-
wana jest metoda zaliczenia a na udziałowcach spoczywa
niemożliwy do spełnienia lub pociągający za sobą
niewspółmierne koszty obowiązek przedstawienia
dowodu?

2.1) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na
pytanie drugie: Czy prawo wspólnotowe stoi na prze-
szkodzie temu, że w celu uniknięcia podwójnego
opodatkowania w wymiarze gospodarczym podatnik
obciążony jest obowiązkiem przedstawienia dowodu na
okoliczność uprzedniego obciążenia zagranicznym
podatkiem (dochodowym od osób prawnych), chociaż
przedstawienie tego dowodu jest niemożliwe lub

pociąga za sobą niewspółmierne koszty, podczas gdy
dowód ten może zostać przedstawiony przez organ
administracji za pomocą środków dostępnych w
ramach wzajemnej pomocy administracyjnej?

3) Czy prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie temu, że w
odniesieniu do udziałów w spółkach mających siedzibę w
państwach trzecich, nieprzekraczających 25 % (10 %), które
objęte są zakresem stosowania swobody przepływu kapitału,
przewidziane jest stosowanie metody zaliczenia, przy czym
przedstawienie dowodu na wysokość zapłaconego uprzednio
za granicą podatku (dochodowego od osób prawnych), ze
względu na niewielką wysokość udziału, jest niemożliwe lub
pociąga za sobą niewspółmierne koszty, podczas gdy w
odniesieniu do udziałów w spółkach krajowych co do zasady,
czyli niezależnie od wielkości udziału, przewidziane jest
stosowanie metody zwolnienia, a w związku z tym w
każdym razie unika się podwójnego opodatkowania w
rozmiarze gospodarczym?

3.1) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na
pytanie trzecie: Czy prawo wspólnotowe stoi na prze-
szkodzie temu, że dochody z tytułu nieprzekraczających
25 % (10 %) udziałów w spółkach mających siedzibę w
państwach trzecich nie są zwolnione od podatku, mimo
że zwolnienie od podatku dochodów z tytułu udziałów
przekraczających 25 % (10 %) nie zależy od spełnienia
szczególnych warunków, których weryfikacja mogłaby
nastąpić tylko w ten sposób, że informacje zostaną
uzyskane poprzez właściwe organy administracji
danego państwa, lecz zwolnienie to zapewnione jest w
takich przypadkach bezwarunkowo?

3.2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na
pytanie trzecie: Czy prawo wspólnotowe stoi na prze-
szkodzie temu, że w odniesieniu do dochodów z tytułu
nieprzekraczających 25 % (10 %) udziałów w spółkach
mających siedzibę w państwach trzecich nie można
zaliczyć zagranicznego podatku dochodowego od osób
prawnych, mimo że zwolnienie od podatku dochodów
z tytułu udziałów przekraczających 25 % (10 %) nie
zależy od spełnienia szczególnych warunków, których
weryfikacja mogłaby nastąpić tylko w ten sposób, że
informacje zostaną uzyskane poprzez właściwe organy
administracji danego państwa, lecz zwolnienie to
zapewnione jest w takich przypadkach bezwarunkowo?
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