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Parter i hovedsagen
Revisionsappellant: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Modpart: Finanzamt Feldkirch

Præjudicielt spørgsmål
Er en bestemmelse, som fastsætter en afgift af kreditinstitutters balancesum, i strid med den frie udveksling af
tjenesteydelser som omhandlet i artikel 56 ff. TEUF og/eller den frie bevægelighed for kapital og betalinger som omhandlet i
artikel 63 TEUF, når et kreditinstitut med hjemsted i Østrig afkræves denne afgift for banktransaktioner med kunder i det
øvrige EU, mens dette ikke gør sig gældende for et kreditinstitut med hjemsted i Østrig, som foretager sådanne transaktioner
som moderselskab i en kreditinstitutkoncern gennem et kreditinstitut, der tilhører koncernen, med hjemsted i det øvrige
EU, hvis balance på grund af koncerntilhørsforholdet skal konsolideres med balancen for det kreditinstitut, der udgør
koncernens moderselskab, idet afgiften skal betales af den ukonsoliderede balancesum (som ikke indgår i
koncernregnskabet)?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) den
17. november 2017 — College Pension Plan of British Columbia mod Finanzamt München III
(Sag C-641/17)
(2018/C 112/09)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Finanzgericht München

Parter i hovedsagen
Sagsøger: College Pension Plan of British Columbia
Sagsøgt: Finanzamt München III

Præjudicielle spørgsmål
1) Er de frie kapitalbevægelser i henhold til artikel 63, stk. 1, TEUF, sammenholdt med artikel 65 TEUF, til hinder for
ordninger i en medlemsstat, hvorefter en ikke-hjemmehørende erhvervstilknyttet alderspensionskasse, som i sin
væsentlige struktur er sammenlignelig med en tysk pensionskasse, ikke opnår nogen skattelempelse på kapitalindkomst
for modtaget udbytte, mens tilsvarende udbetalinger af udbytte til indenlandske pensionskasser ikke medfører nogen
eller kun en forholdsmæssig lille forhøjelse af selskabsskatten, da de har mulighed for ved skatteansættelsen at reducere
deres skattepligtige overskud ved at fratrække hensættelser til pensionsudbetalingsforpligtelser og modregne den betalte
skat på kapitalindkomst ved et fradrag og — for så vidt det beløb, der skal betales i selskabsskat, er lavere end
fradragsbeløbet — ved refusion?
2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Er restriktionen af de frie kapitalbevægelser i henhold til KStG’s § 32,
stk. 1, nr. 2), lovlig ifølge artikel 63 TEUF, sammenholdt med artikel 64, stk. 1, TEUF, over for tredjelande, fordi den
hænger sammen med levering af finansielle tjenesteydelser?

