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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesfinanzhof
(Németország) – A különböző tagállamok anya- és leányválla-
latai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló,
1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelv (HL L 225, 6. o.,
helyesbítés: HL L 266., 20. o.; magyar nyelvű különkiadás
9. fejezet, 1. kötet, 147. o.) 5. cikke (1) bekezdésének, jelenleg, a
különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalma-
zandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i
90/435/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003.
december 22-i 2003/123/EK irányelvvel (HL L 7., 41. o.; magyar
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 2. kötet, 3. o.) módosított változat
szerinti 5. cikk értelmezése – A forrásadó fogalma – Nemzeti
jogszabályok, amelyek a leányvállalat által az anyavállalata
számára juttatott nyereség esetén a leányvállalati jövedelem és
vagyonnövekmény adóztatását írják elő, amely nem lenne
adóköteles, ha a leányvállalatnál maradna – Az EK-Szerződés
43., 56. és 58. cikkének értelmezése – Nemzeti jogszabályok,
amelyek abban az esetben is előírják a nyereségfelosztásnak a
tőketársaság saját tőkéjével szembeni elszámolását, ha a tőketár-
saság olyan külföldi illetőségű részvényeseknek fizetett oszta-
lékot, akik egyébként nem jogosultak a társasági adónak a saját
adójukba történő beszámítására

Rendelkező rész

1) Nem szabályoz forrásadót a különböző tagállamok anya- és leány-
vállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló,

1990. július 23-i 90/435/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdése
értelmében a nemzeti jog azon rendelkezése, amely a leányvállalat
által az anyavállalatának juttatott nyereség esetén a leányvállalat
azon jövedelme és vagyonnövekménye adóztatását írja elő, amely
nem lenne adóköteles, ha a nyereség – az anyavállalat számára való
felosztás helyett – a leányvállalatnál maradna.

2) Az EK-Szerződés 52. cikkét (jelenleg, módosítást követően
EK 43. cikk) úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az
olyan nemzeti intézkedés alkalmazása, mint a társasági adóról
szóló 1996. évi törvény (Körperschaftsteuergesetz 1996) 28. §-a
(4) bekezdésének az alapügyre alkalmazandó változata, amely
alapján az egyik tagállamban illetőséggel rendelkező leányvállalat
által az anyavállalata számára felosztott nyereség adóztatása –

függetlenül attól, hogy az anyavállalat ugyanezen vagy egy másik
tagállamban rendelkezik illetőséggel – ugyanazon korrekciós eljárás
alá tartozik, jóllehet – a belföldi illetőségű anyavállalattal ellent-
étben – a külföldi illetőségű anyavállalatot a leányvállalatának ille-
tősége szerinti tagállam nem részesíti adójóváírásban.

(1) HL C 237., 2006.9.30.
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