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Преюдициален въпрос
Противоречи ли разпоредба, която предвижда налог върху общия баланс на кредитна институция, на свободата на
предоставяне на услуги по член 56 и сл. ДФЕС и/или на свободното движение на капитали и плащания по член 63 ДФЕС,
когато налогът се заплаща от кредитна институция със седалище в Австрия, извършваща банкови сделки с клиенти в
останалата част на Европейския съюз, докато същият не се прилага за кредитна институция със седалище в Австрия, която
извършва такива сделки в качеството си на оглавяваща група от кредитни институции чрез кредитна институция, която е част
от групата, но чието седалище се намира другаде в Европейския съюз и чийто баланс поради нейната принадлежност към
тази група следва да се консолидира с баланса на оглавяващата групата кредитна институция, тъй като налогът се плаща
върху неконсолидирания (невключен в консолидиран финансов отчет) общ баланс?

Преюдициално запитване от Finanzgericht München (Германия), постъпило на 17 ноември
2017 г. — College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München III
(Дело C-641/17)
(2018/C 112/09)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Finanzgericht München

Страни в главното производство
Жалбоподател: College Pension Plan of British Columbia
Ответник: Finanzamt München III

Преюдициални въпроси
1) Допуска ли свободното движение на капитали съгласно член 63, параграф 1 ДФЕС във връзка с член 65 ДФЕС
разпоредбите на държава членка, по силата на които на занимаващ се с професионално пенсионно осигуряване
чуждестранен правен субект, основната структура на който е сходна с германски пенсионен фонд, за получените
дивиденти не се предоставя облекчение от данъка върху доходи от капитал, докато съответното разпределяне на
дивиденти на местни пенсионни фондове не увеличава или увеличава само в сравнително малка степен корпоративното
им данъчно задължение, тъй като последните имат възможността в процедурата по определяне на данъчното задължение
да намалят облагаемата си печалба чрез приспадане на сумите, заделени за изпълнение на поетите задължения за
пенсионни плащания, и да неутрализират платения данък върху доходи от капитал чрез приспадане и — ако размерът на
дължимия корпоративен данък е по-нисък от сумата за приспадане — чрез възстановяване?
2) Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен: допустимо ли е съгласно член 63 ДФЕС във връзка с член 64, параграф 1
ДФЕС ограничаването на свободното движение на капитали от и към трети държави с член 32, параграф 1, точка 2 от
KStG, тъй като е свързано с предоставянето на финансови услуги?

