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Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Motpart: Finanzamt Feldkirch

Tolkningsfråga
Strider en bestämmelse som föreskriver att en skatt ska beräknas på grundval av kreditinstituts balansomslutning mot
friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 56 och följande artiklar FEUF och/eller den fria rörligheten för kapital och
friheten att utföra betalningar enligt artikel 63 FEUF, om denna bestämmelse innebär att skatten ska erläggas av
kreditinstitut med säte i Österrike för banktransaktioner med kunder i övriga EU, men däremot inte av kreditinstitut med
säte i Österrike som utför sådana transaktioner i egenskap av en kreditinstitutskoncerns moderföretag genom ett
kreditinstitut som ingår i koncernen och har sitt säte i ett annat EU-land, och vars balansomslutning till följd av
koncerntillhörigheten ska konsolideras med balansomslutningen för det kreditinstitut som utgör moderföretag, eftersom
skatten ska beräknas på grundval av den okonsoliderade (i koncernredovisningen ej medräknade) balansomslutningen?

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 17 november
2017 – College Pension Plan of British Columbia mot Finanzamt München III
(Mål C-641/17)
(2018/C 112/09)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Finanzgericht München

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: College Pension Plan of British Columbia
Motpart: Finanzamt München III

Tolkningsfrågor
1) Utgör den fria rörligheten för kapital enligt artikel 63.1 FEUF jämförd med artikel 65 FEUF hinder för en medlemsstats
bestämmelser på grund av vilka en utländsk inrättning för tjänstepension, som till sina väsentliga strukturer kan
jämställas med en tysk pensionsfond, inte undantas från skatt på kapitalavkastning på erhållen utdelning, medan
motsvarande utdelning till inhemska pensionsfonder inte medför någon höjning eller medför en förhållandevis liten
höjning av den källskatt på kapitalavkastning som ska betalas, eftersom de har möjlighet att i samband med
beskattningsförfarandet minska sin skattepliktiga vinst genom att göra avdrag för avsättningar till pensionsutbetalningar
och neutralisera den erlagda skatten på kapitalavkastning genom avdrag och återbetalning – om den bolagsskatt som ska
betalas är lägre än det belopp som dras av?
2) Om den första frågan ska besvaras jakande: Är begränsningen av den fria rörligheten för kapital för tredjeländer genom
32 § stycke 1 led 2 i Körperschaftssteuergesetz (lagen om bolagsskatt) tillåten enligt artikel 63 FEUF jämförd med
artikel 64.1 FEUF, eftersom den har samband med tillhandahållande av finansiella tjänster?

