
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Gerechtshof te Leeuwarden (Niderlandy) w 
dniu 18 stycznia 2012 r. — fiscale eenheid PPG Holdings 
BV cs przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/ 

kantoor Groningen 

(Sprawa C-26/12) 

(2012/C 98/24) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Gerechtshof te Leeuwarden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs 

Strona pozwana: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kan
toor Groningen 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 17 dyrektywy 77/388/EWG ( 1 ) (art. 168 i 169 
dyrektywy 2006/112/WE ( 2 )) zezwala na to, by podatnik, 
który na podstawie przepisów krajowych w dziedzinie 
emerytur utworzył samodzielny fundusz emerytalny celem 
zapewnienia praw do emerytury swym pracownikom i 
byłym pracownikom uprawnionych z tego funduszu, odli
czył podatek związany ze świadczeniami wykonanymi na 
jego rzecz celem realizacji systemu emerytur i funkcjono
wania funduszu emerytalnego? 

2) Czy fundusz emerytalny utworzony w celu realizacji wypłat 
emerytur na rzecz uprawnionych przy najniższych możli
wych kosztach, i do którego wnoszony jest kapitał przez 
uprawnionych lub w ich imieniu, przy czym zysk jest 
wypłacany, może zostać uznany za specjalny fundusz inwe
stycyjny [fundusz powierniczy] w rozumieniu art. 13 B lit. 
d) pkt 6 dyrektywy 77/388/EWG [art. 135 ust. 1 lit. g) 
dyrektywy 2006/112/WE]? 

( 1 ) Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, 
s. 1) 

( 2 ) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 
L 347, s. 1) 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w 
dniu 19 stycznia 2012 r. — TGB Limited przeciwko 

Staatssecretaris van Financiën 

(Sprawa C-27/12) 

(2012/C 98/25) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: TGB Limited 

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy dla celów art. 56 WE (obecnie: art. 63 TFUE) własny 
kraj lub terytorium zamorskie mogą być uważane za 
państwo trzecie, tak że w odniesieniu do przepływu kapitału 
pomiędzy państwem członkowskim a jego terytorium lub 
krajem zamorskim można stosować art. 56 WE? 

2) a) Czy — jeżeli na pytanie pierwsze należy udzielić odpo
wiedzi twierdzącej — w niniejszym przypadku, w 
którym z dniem 1 stycznia 2002 r. podatek od dywidend 
pobierany u źródła z tytułu dywidendy wypłacanej, z 
tytułu posiadania udziałów, przez spółkę zależną, mającą 
siedzibę w Niderlandach, na rzecz jej spółki nadrzędnej, 
mającej siedzibę na Antylach Holenderskich został w 
porównaniu z rokiem 1993 podwyższony z 7,5 %, 
względnie 5 %, do 8,3 %, w ramach odpowiedzi na pyta
nie, czy dla celów 57 ust. 1 WE (obecnie: art. 64 ust. 1 
TFUE) ma miejsce zwiększenie [ograniczenia] uwzględnić 
należy wyłącznie podwyższenie niderlandzkiego podatku 
pobieranego u źródła, czy też należy uwzględnić 
również, że w związku z podwyższeniem niderlandz
kiego podatku pobieranego u źródła, począwszy od 
dnia 1 stycznia 2002 r., organy antylijskie zwalniają z 
podatku dywidendy wypłacane z tytułu posiadania 
udziałów przez mającą siedzibę w Niderlandach spółkę 
zależną, podczas gdy wcześniej dywidendy te stanowiły 
element zysku opodatkowanego według stawki 2,4 3 %, 
względnie 5,5 %? 

b) Czy, jeżeli należy uwzględnić obniżenie podatku spowo
dowane na Antylach Holenderskich przez wprowadzenie 
wzmiankowanego w pytaniu 2a zwolnienia z podatku 
dywidend wypłacanych z tytułu posiadania udziałów, 
uwzględnić należy ponadto antylijskie uregulowania 
wykonawcze — w niniejszym przypadku antylijską prak
tykę orzeczniczą — które być może doprowadziły do 
tego, że faktycznie należny podatek od dywidend, wypła
canych przez spółkę zależną mającą siedzibę w Niderlan
dach, był przed dniem 1 stycznia 2002 r. — jak również 
już w roku 1993 — znacznie niższy niż 8,3 %? 

Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2012 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec 

(Sprawa C-29/12) 

(2012/C 98/26) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. 
Støvlbæk i M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec
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