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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln – Niemcy) – Kronos International Inc. 

przeciwko Finanzamt Leverkusen

(Sprawa C-47/12) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 54 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — 
Artykuły 63 TFUE i 65 TFUE — Swobodny przepływ kapitału — Przepisy podatkowe — Podatek 

dochodowy od osób prawnych — Przepisy państwa członkowskiego mające na celu zniesienie podwójnego 
opodatkowania wypłacanych zysków — Metoda zaliczenia stosowana do dywidend wypłacanych przez 

spółki będące rezydentami tego samego państwa członkowskiego co spółka otrzymująca — Metoda 
zwolnienia stosowana do dywidend wypłacanych przez spółki będące rezydentami innego państwa 

członkowskiego co spółka otrzymująca lub państwa trzeciego — Różnica w traktowaniu strat spółki 
otrzymującej dywidendy)

(2014/C 409/02)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Kronos International Inc.

Strona pozwana: Finanzamt Leverkusen

Sentencja

1) Zgodność z prawem Unii przepisów krajowych takich jak te sporne w postępowaniu głównym – według których spółka będąca 
rezydentem jednego państwa członkowskiego nie może dokonać zaliczenia podatków dochodowych od osób prawnych zapłaconych 
w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim przez spółki kapitałowe wypłacające dywidendy z powodu zwolnienia tych 
dywidend z podatku w tym pierwszym państwie członkowskim, w przypadku gdy wynikają one z udziału reprezentującego co 
najmniej 10 % kapitału spółki wypłacającej i gdy w danym przypadku rzeczywisty udział kapitałowy spółki kapitałowej otrzymującej 
dywidendy jest wyższy niż 90 %, a spółka otrzymująca została utworzona zgodnie z ustawodawstwem państwa trzeciego – należy 
oceniać w świetle art. 63 TFUE i 65 TFUE.

2) Artykuł 63 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie zastosowaniu metody zwolnienia do dywidend 
wypłacanych przez spółki będące rezydentami innych państw członkowskich lub państw trzecich, podczas gdy do dywidend 
wypłacanych przez spółki będące rezydentami tego samego państwa członkowskiego co spółka otrzymująca stosowana jest metoda 
zaliczenia i w razie wykazania przez ową spółkę otrzymującą strat metoda zaliczenia prowadzi do tego, że podatek zapłacony przez 
spółkę wypłacającą będącą rezydentem podlega zwrotowi w całości lub w części.

(1) Dz.U. C 98 z 31.3.2012.
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