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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekster tot Revision: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Tegenpartij: Finanzamt Feldkirch

Prejudiciële vraag
Is een regeling die voorziet in een heffing over het balanstotaal van de kredietinstellingen strijdig met de vrijheid van
dienstverrichting overeenkomstig de artikelen 56 e.v. VWEU en/of het vrije kapitaal- en betalingsverkeer overeenkomstig de
artikelen 63 e.v. VWEU, wanneer een kredietinstelling met zetel in Oostenrijk de heffing dient te betalen voor
banktransacties met cliënten in de overige Europese Unie, terwijl dit niet het geval is voor een kredietinstelling met zetel in
Oostenrijk die dergelijke transacties als moederonderneming van een groep van kredietinstellingen verricht via een tot de
groep behorende kredietinstelling met zetel in de overige Europese Unie, waarvan de balans op grond van het feit dat deze
instelling tot de groep behoort met de balans van de als moederonderneming fungerende kredietinstelling moet worden
geconsolideerd, omdat de heffing over het niet-geconsolideerde (niet in een geconsolideerde jaarrekening opgenomen)
balanstotaal moet worden betaald?

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland) op
17 november 2017 — College Pension Plan of British Columbia / Finanzamt München III
(Zaak C-641/17)
(2018/C 112/09)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Finanzgericht München

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: College Pension Plan of British Columbia
Verwerende partij: Finanzamt München III

Prejudiciële vragen
1) Verzet het vrije verkeer van kapitaal als vervat in artikel 63, lid 1, VWEU juncto artikel 65 VWEU zich tegen de regeling
van een lidstaat, op grond waarvan een niet-ingezeten instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, waarvan de structuur
in wezen vergelijkbaar is met die van een Duits pensioenfonds, niet in aanmerking komt voor vermindering van de
belasting op inkomsten uit vermogen voor ontvangen dividenden, terwijl overeenkomstige dividenduitkeringen aan
binnenlandse pensioenfondsen leiden tot geen of slechts een relatief geringe toename van de verschuldigde
vennootschapsbelasting, omdat binnenlandse pensioenfondsen de mogelijkheid hebben om in het kader van de
vaststelling van de aanslag in de vennootschapsbelasting hun belastbare winst te verminderen door aftrek van hun
voorzieningen om aan hun pensioenbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen, en om de betaalde belasting op
inkomsten uit vermogen door verrekening en — voor zover het bedrag van de te betalen vennootschapsbelasting lager is
dan het te verrekenen bedrag — door teruggaaf, tot nul te reduceren?
2) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: is de beperking van het vrije verkeer van kapitaal bij § 32 lid 1,
punt 2, KStG [Körperschaftsteuergesetz (Duitse wet op vennootschapsbelasting)] volgens artikel 63 VWEU juncto
artikel 64, lid 1, VWEU toelaatbaar jegens derde landen, omdat zij verband houdt met de verrichting van financiële
diensten?

