
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 lutego 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg — 
Niemcy) — Katja Ettwein przeciwko Finanzamt Konstanz 

(Sprawa C-425/11) ( 1 ) 

(Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami człon
kowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z 
drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób — 
Równość traktowania — Osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek na terenach przygranicznych — Obywatele 
państwa członkowskiego Unii — Dochody z tytułu działal
ności zawodowej uzyskiwane w tym państwie członkowskim 
— Przeniesienie miejsca zamieszkania do Szwajcarii — 
Odmowa przyznania przywileju podatkowego w rzeczonym 
państwie członkowskim z powodu zmiany miejsca zamieszka

nia) 

(2013/C 114/17) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Finanzgericht Baden-Württemberg 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Katja Ettwein 

Strona pozwana: Finanzamt Konstanz 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Finanzgericht Baden-Württemberg — Wykładnia Umowy 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w 
sprawie swobodnego przepływu osób z dnia 21 czerwca 1999 
r., zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty decyzją Rady i Komisji z 
dnia 4 kwietnia 2002 r. (Dz.U. L 114, s. 6), a w szczególności 
jej art. 1, 2, 11, 16 i 21 oraz art. 9, 13 i 15 załącznika I do tej 
umowy — Bezpośrednie opodatkowanie pracowników przygra
nicznych — Uregulowanie państwa członkowskiego pozwala
jące na wspólne opodatkowanie małżonków (Ehegattensplit
ting), w przypadku gdy zamieszkują w państwie członkowskim 
Unii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wykluczające 
tę możliwość w przypadku posiadania miejsca zamieszkania w 
Konfederacji Szwajcarskiej 

Sentencja 

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) Umowy między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z 
drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, podpisanej w 
Luksemburgu w dniu 21 czerwca 1999 r., a także art. 9 ust. 2, art. 
13 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 załącznika I do tej umowy należy 
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu 
państwa członkowskiego, które odmawia wspólnego opodatkowania 

zgodnie z metodą „splittingu” małżonkom będącym obywatelami 
tego państwa, którzy są objęci w tym państwie obowiązkiem podat
kowym od całości ich przychodów podlegających opodatkowaniu, 
wyłącznie na tej podstawie, że ich miejsce zamieszkania znajduje się 
na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej. 

( 1 ) Dz.U. C 331 z 12.11.2011 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 lutego 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez High Court of Ireland — Irlandia) — 
Margaret Kenny i in. przeciwko Minister for Justice, 

Equality and Law Reform i in. 

(Sprawa C-427/11) ( 1 ) 

(Artykuł 141 WE — Dyrektywa 75/117/EWG — Równość 
wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet — Dyskryminacja 

pośrednia — Obiektywne uzasadnienie — Przesłanki) 

(2013/C 114/18) 

Język postępowania: angielski 

Sąd odsyłający 

High Court of Ireland 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, 
Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, 
Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra 
Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley 

Strona pozwana: Minister for Justice, Equality and Law Reform, 
Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
High Court of Ireland — Wykładnia art. 157 TFUE i dyrektywy 
Rady 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbli 
żenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących stoso
wania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet 
(Dz.U. L 45 s. 19) [zastąpiona przez dyrektywę 2006/54/WE] 
— Pojęcie obiektywnego uzasadnienia w kontekście widocznej 
dyskryminacji pośredniej pracowników płci żeńskiej w porów
naniu z pracownikami płci męskiej w ramach służby publicznej 
— Kryteria 

Sentencja 

Artykuł 141 WE i dyrektywę Rady 75/117/EWG z dnia 10 lutego 
1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i 
kobiet należy interpretować w ten sposób, że:
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