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Dispozitivul
1. Respinge recursul.
2. Obligă New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG la plata chel
tuielilor de judecată.
(1 )

7.9.2013

de o putere discreționară care o abilitează să își întemeieze deciziile
de autorizare pe criterii străine de acest regim fiscal. Cu toate
acestea, Curtea nu dispune de elemente suficiente pentru a se
pronunța definitiv cu privire la aceste calificări.
2. Articolul 108 alineatul (3) TFUE nu se opune ca un regim fiscal,
precum cel prevăzut la articolul 122 primul și al treilea paragraf
din Tuloverolaki, în cazul în care ar fi calificat drept „ajutor de
stat”, să continue, datorită caracterului său existent, să fie aplicat în
statul membru care a instituit acest regim fiscal, fără a aduce
atingere competenței Comisiei prevăzute la acest articol.

JO C 25, 28.1.2012.

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 iulie 2013
(cerere de decizie preliminară formulată de Korkein
hallinto-oikeus — Finlanda) — P Oy

(1) JO C 58, 25.2.2012.

(Cauza C-6/12) (1)
[Ajutoare de stat — Articolele 107 TFUE și 108 TFUE —
Condiția „selectivității” — Regulamentul (CE) nr. 659/1999
— Articolul 1 litera (b) punctul (i) — Ajutor existent —
Reglementare națională în materia impozitului pe profitul
societăților — Deductibilitatea pierderilor suferite — Nede
ductibilitate în cazul schimbării de proprietar — Autorizare
de derogări — Putere de apreciere a administrației fiscale]

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 iulie 2013 (cerere
de decizie preliminară formulată de Gerechtshof te
Leeuwarden — Țările de Jos) — fiscale eenheid PPG
Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur van de
Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
(Cauza C-26/12) (1)

(2013/C 260/17)
Limba de procedură: finlandeza
Instanța de trimitere
Korkein hallinto-oikeus

[Taxă pe valoarea adăugată — A șasea directivă 77/388/CEE
— Articolul 17 și articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 6
— Scutiri — Deducerea taxei achitate în amonte — Fond de
pensii — Noțiunea „gestionare de fonduri comune
de plasament”]
(2013/C 260/18)

Părțile din procedura principală

Limba de procedură: neerlandeza

P Oy
Obiectul

Instanța de trimitere

Cerere de decizie preliminară — Korkein hallinto oikeus —
Interpretarea articolului 107 alineatul (1) TFUE — Regimul
deducerii pierderilor societăților — Legislație privind impozitul
pe venit care prevede că pierderile înregistrate în cursul unui an
fiscal pot fi reportate și deduse din eventualele beneficii înre
gistrate în cursul anilor fiscali următori — Excluderea deducerii
pierderilor în cazul modificării acționariatului în cursul anului în
care pierderile sunt înregistrate sau după acest an — Excepție de
la regula de excludere a deducerii în cazul unor motive valabile
legate de continuarea activității societății în cauză

Gerechtshof te Leeuwarden

Părțile din procedura principală
Reclamantă: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand
Pârât: Inspecteur
Groningen

van

de

Belastingdienst/Noord/kantoor

Dispozitivul

Obiectul

1. Un regim fiscal, precum cel în discuție în litigiul principal, poate
îndeplini condiția selectivității ca element al noțiunii „ajutor de
stat”, în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, dacă se
dovedește că sistemul de referință, deci sistemul „normal”, constă
în interdicția deducerii pierderilor în cazul schimbării de proprietar
care figurează la articolul 122 primul paragraf din Tuloverolaki, în
raport cu care sistemul de autorizare prevăzut la al treilea paragraf
al acestui articol constituie o excepție. Un astfel de regim se poate
justifica prin natura sau prin economia generală a sistemului din
care face parte, această justificare excluzând posibilitatea ca auto
ritatea națională competentă, în ceea ce privește autorizația de
derogare de la interdicția de deducere a pierderilor, să beneficieze

Cerere de decizie preliminară — Gerechtshof te Leeuwarden —
Interpretarea articolului 13 secțiunea B litera (d) punctul 6 și a
articolului 17 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului
din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor
membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri —
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de
evaluare (JO L 145, p. 1) și a articolului 135 alineatul (1) litera
(g) și a articolelor 168 și 169 din Directiva 2006/112/CE a
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al
taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială,
09/vol. 3, p. 7) — Deducerea taxei plătite în amonte —
Persoană impozabilă care, conform dreptului național în

