
na podstawie art. 5 ust. 3 lit. e) dyrektywy 2001/29 nazwisko to 
nie zostało podane, wspomniany obowiązek należy uznać za speł
niony, w razie gdy zostało podane jedynie źródło. 

( 1 ) Dz.U. C 148 z 5.6.2010. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 grudnia 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA przeciwko Administración 

General del Estado 

(Sprawa C-157/10) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy od osób 
prawnych — Konwencja o unikaniu podwójnego opodatko
wania — Zakaz odliczenia podatku należnego, lecz 

niezapłaconego w innych państwach członkowskich) 

(2012/C 32/12) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 

Strona pozwana: Administración General del Estado 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Supremo — Wykładnia art. 63 i 65 TFUE — Podatek 
dochodowy od osób prawnych — Przepisy krajowe i konwencja 
w dziedzinie podwójnego opodatkowania zakazujące odliczenia 
podatku należnego lecz niezapłaconego w innych państwach 
członkowskich z tytułu przychodów uzyskanych na ich 
terytoriach 

Sentencja 

Artykuł 67 traktatu EWG i art. 1 dyrektywy Rady 88/361/EWG z 
dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie wykonania art. 67 traktatu 
[artykuł uchylony przez traktat z Amsterdamu] nie sprzeciwiają się 
uregulowaniu państwa członkowskiego takiemu jak sporne w postępo
waniu przed sądem krajowym, które w ramach podatku dochodowego 
od osób prawnych i przepisów zmierzających do unikania podwójnego 
opodatkowania zakazuje odliczania kwoty podatku należnego w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej od dochodów uzyskanych 
na ich terytorium i podlegających temu podatkowi, jeżeli pomimo 
należności tych kwot nie są one płacone — na podstawie zwolnienia, 
ulgi lub innej korzyści podatkowej, o ile uregulowanie to nie jest 

dyskryminujące w stosunku do traktowania, jakiemu poddane są 
odsetki otrzymane w rzeczonym państwie członkowskim, co podlega 
weryfikacji sądu krajowego. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 3.7.2010. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 grudnia 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) 
— Residex Capital IV CV przeciwko Gemeente Rotterdam 

(Sprawa C-275/10) ( 1 ) 

(Artykuł 88 ust. 3 WE — Pomoc państwa — Pomoc udzie
lona kredytodawcy w postaci gwarancji umożliwiającej mu 
przyznanie kredytu kredytobiorcy — Naruszenie zasad 
postępowania — Obowiązek odzyskania — Unieważnienie 

— Uprawnienia sądu krajowego) 

(2012/C 32/13) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Residex Capital IV CV 

Strona pozwana: Gemeente Rotterdam 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Hoge Raad der Nederlanden — Pomoc państwa — Wykładnia 
art. 108 ust. 3 TFUE — Pomoc przyznana w postaci gwarancji 
dla kredytodawcy w celu umożliwienia mu przyznania kredytu 
kredytobiorcy — Naruszenie zasad postępowania — Upraw
nienia sądów krajowych 

Sentencja 

Wykładni art. 88 ust. 3 ostatnie zdanie WE należy dokonywać w ten 
sposób, że sądy krajowe są właściwe do stwierdzenia nieważności 
gwarancji w sytuacji takiej, jak ta będąca przedmiotem zawisłego 
przed sądem krajowym sporu, w której bezprawnie przyznana pomoc 
została wykonana w drodze gwarancji udzielonej przez organ władzy 
publicznej w celu pokrycia pożyczki przyznanej przez towarzystwo 
finansowe przedsiębiorstwu, które nie uzyskałoby takiego finansowania 
w normalnych warunkach rynkowych. Wykonując to uprawnienie sądy 
te są zobowiązane zapewnić, że pomoc zostanie odzyskana i mogą w 
tym celu stwierdzić nieważność gwarancji, zwłaszcza w sytuacji, gdy, w 
braku mniej restrykcyjnych środków proceduralnych, to stwierdzenie 
nieważności może pociągnąć za sobą przywrócenie sytuacji konkuren
cyjnej sprzed udzielenia tej gwarancji lub ułatwić przywrócenie tej 
sytuacji. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010
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