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Dispositivo
1. É negado provimento ao recurso.
2. A New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG é condenada nas
despesas.
(1) JO C 25, de 28.1.2012.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 18 de
julho de 2013 (pedido de decisão prejudicial do Korkein
hallinto-oikeus — Finlândia) — P Oy
(Processo C-6/12) (1)
[Auxílios de Estado — Artigos 107.o TFUE e 108.o TFUE —
Requisito de «seletividade» — Regulamento (CE) n.o 659/1999
— Artigo 1.o, alínea b), i) — Auxílio existente — Regulamen
tação nacional em matéria de imposto sobre o rendimento das
sociedades — Dedutibilidade dos prejuízos sofridos — Não
dedutibilidade em caso de alteração de proprietário —
Autorização de derrogações — Poder de apreciação da
administração fiscal]
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no terceiro parágrafo deste artigo constituiria uma exceção. Esse
regime pode ser justificado pela natureza ou pela economia geral do
sistema no qual se inscreve, impedindo esta justificação que a
autoridade nacional competente possa, no que respeita à autoriza
ção de derrogar a proibição de dedução de prejuízos, beneficiar de
um poder discricionário que a habilite a basear as suas decisões de
autorização em critérios alheios a esse regime fiscal. Todavia, o
Tribunal não dispõe de elementos suficientes para se pronunciar
definitivamente sobre essas qualificações.
2. O artigo 108.o, n.o 3, TFUE não se opõe a que um regime fiscal,
como o previsto no artigo 122.o, primeiro e terceiro parágrafos, da
Lei n.o 1535/1992, caso deva ser qualificado de «auxílio de
Estado», continue, por ser um auxílio «existente», a ser aplicado
no Estado-Membro que criou esse regime fiscal, sem prejuízo da
competência da Comissão Europeia prevista no referido artigo
108.o, n.o 3, TFUE.
(1) JO C 58, de 25.2.2012.
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Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 18 de
julho de 2013 (pedido de decisão prejudicial do
Gerechtshof te Leeuwarden — Países Baixos) — fiscale
eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur
van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Língua do processo: finlandês

(Processo C-26/12) (1)

Órgão jurisdicional de reenvio
Korkein hallinto-oikeus

(Imposto sobre o valor acrescentado — Sexta Diretiva
77/388/CEE — Artigos 17.o e 13.o, B, alínea d), ponto 6
— Isenções — Dedução do imposto pago a montante —
Fundo de pensões — Conceito de «gestão de fundos comuns
de investimento»)

Partes no processo principal

(2013/C 260/18)

Recorrente: P Oy

Língua do processo: neerlandês
Objeto
Pedido de decisão prejudicial — Korkein hallinto-oikeus — In
terpretação do artigo 107.o, n.o 1, TFUE — Regime da dedução
dos prejuízos das sociedades — Legislação sobre o imposto
sobre o rendimento que prevê que os prejuízos registados du
rante um exercício fiscal podem ser reportados e deduzidos aos
lucros eventualmente registados durante os exercícios seguintes
— Exclusão da dedução de prejuízos no caso de mudança de
proprietário no ano em que se registaram os prejuízos ou após
esse ano — Exceção à regra que exclui a dedução, em caso de
motivos válidos ligados à continuação da atividade da sociedade
em questão
Dispositivo
1. Um regime fiscal, como o que está em causa no processo principal,
pode preencher o requisito de seletividade enquanto elemento do
conceito de «auxílios concedidos pelo Estado», na aceção do artigo
107.o, n.o 1, TFUE, caso se comprove que o sistema de referência,
isto é, o sistema «normal» que consiste na proibição da dedução dos
prejuízos em caso de alteração de proprietário na aceção do artigo
122.o, primeiro parágrafo, da Lei n.o 1535/1992, de 30 de
dezembro de 1992, relativa ao imposto sobre o rendimento (Tu
loverolaki), relativamente ao qual o sistema de autorização previsto

Órgão jurisdicional de reenvio
Gerechtshof te Leeuwarden
Partes no processo principal
Recorrente: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand
Recorrido: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Gro
ningen
Objeto
Pedido de decisão prejudicial — Gerechtshof te Leeuwarden —
Interpretação dos artigos 13.o, B, alínea d), n.o 6, e 17.o da
Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de maio de
1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Mem
bros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios —
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria
coletável uniforme (JO L 145, p. 1; EE 09 F1 p. 54), e dos
artigos 135.o, n.o 1, alínea g), 168.o e 169.o da Diretiva
2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, rela
tiva ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado

