
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2009 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — 
postępowanie wszczęte przez Aberdeen Property 

Fininvest Alpha Oy 

(Sprawa C-303/07) ( 1 ) 

(Swoboda przedsiębiorczości — Dyrektywa 90/435/EWG — 
Podatek dochodowy od osób prawnych — Wypłata dywidend 
— Podatek pobierany u źródła od dywidend wypłacanych 
spółkom niebędącym rezydentami innym niż spółki w rozu
mieniu tej dyrektywy — Zwolnienie dywidend wypłacanych 

spółkom będącym rezydentami) 

(2009/C 180/07) 

Język postępowania: fiński 

Sąd krajowy 

Korkein hallinto-oikeus 

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym 

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Korkein hallinto-oikeus –Wykładnia art. 43, 48, 56 i 58 WE 
oraz art. 2 lit. a) dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 
1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowa
nego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych 
różnych państw członkowskich (Dz.U. L 225, s.6) — Pobranie 
podatku u źródła od dywidend wypłaconych na rzecz spółki 
dominującej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, 
lecz zwolnienie od tego podatku dywidend wypłaconych na 
rzecz spółki dominującej mającej siedzibę na terytorium 
krajowym — Podatnik niewymieniony w przepisach dyrektywy 
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w 
przypadku spółek dominujących i spółek zależnych — Umowa 
podatkowa — Ograniczenie podstawowych swobód — Sytuacja 
porównywalna 

Sentencja 

1) Artykuły 43 WE i 48 WE należy interpretować w ten sposób, że 
stoją one na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego 
zwalniającemu od podatku pobieranego u źródła dywidendy wypła
cane przez spółkę zależną będącą rezydentem tego państwa spółce 
akcyjnej mającej siedzibę w tym samym państwie, lecz obejmują
cemu tym podatkiem pobieranym u źródła podobne dywidendy 
wypłacane spółce dominującej będącej spółką inwestycyjną o 
zmiennym kapitale (SICAV) i rezydentem w innym państwie 
członkowskim, która ma formę prawną nieznaną prawu pierwszego 
państwa, nie jest wymieniona w wykazie spółek podlegających 
zakresowi art. 2 lit. a) dyrektywy 90/435/EWG Rady z dnia 
23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 
stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych 
różnych państw członkowskich, zmienionej dyrektywą 
2003/123/WE Rady z dnia 22 grudnia 2003 r., i zwolniona 

jest od podatku dochodowego zgodnie z ustawodawstwem drugiego 
państwa członkowskiego. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 8.9.2007. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2009 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Gerechtshof te Amsterdam — Niderlandy) 

— Inspecteur van de Belastingdienst przeciwko X BV 

(Sprawa C-429/07) ( 1 ) 

(Polityka konkurencji — Artykuły 81 WE i 82 WE — 
Artykuł 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — 
Uwagi pisemne przedstawiane przez Komisję — Spór przed 
sądem krajowym dotyczący możliwości odliczenia podatkowego 

kary nałożonej na mocy decyzji Komisji) 

(2009/C 180/08) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Gerechtshof te Amsterdam 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Inspecteur van de Belastingdienst 

Strona pozwana: X BV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Gerechtshof te Amsterdam — Wykładnia art. 15 ust. 3 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 
2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. 2003 L 1, s. 
1) — Przedstawienie przez Komisję pisemnych uwag w postę
powaniu krajowym dotyczącym możliwości odliczenia podatko
wego kary nałożonej przez Komisję. 

Sentencja 

Artykuł 15 ust. 3 akapit pierwszy zdanie trzecie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowa
dzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 
traktatu należy interpretować w ten sposób, iż zezwala on Komisji 
Wspólnot Europejskich na przedstawianie z urzędu uwag pisemnych 
sądowi państwa członkowskiego w postępowaniu dotyczącym możli
wości odliczenia od zysku podlegającego opodatkowaniu kwoty grzywny 
nałożonej przez Komisję za naruszenie art. 81 WE lub 82 WE albo 
części tej kwoty. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 8.12.2007.
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