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SL

Uradni list Evropske unije

Izrek
1. Pritožba se zavrne.
2. Družbi New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG se naloži plačilo
stroškov.

7.9.2013

2. Člen 108(3) PDEU ne nasprotuje temu, da se davčna ureditev, kot
je ta, določena v členu 122, prvi in tretji odstavek, zakona št.
1535/1992, če bi morala biti opredeljena kot „državna pomoč“,
zaradi svojega obstoja še naprej uporablja v državi članici, ki je to
davčno ureditev vzpostavila, ne glede na pristojnost Komisije, ki jo
ima na podlagi tega člena.

(1) UL C 25, 28.1.2012.
(1) UL C 58, 25.2.2012.

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. julija 2013 (predlog za
sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus –
Finska) – P Oy
(Zadeva C-6/12) (1)
(Državne pomoči — Člena 107 PDEU in 108 PDEU — Pogoj
„selektivnosti“ — Uredba (ES) št. 659/1999 — Člen 1(b)(i)
— Veljavna pomoč — Nacionalna ureditev na področju
davkov od dohodkov pravnih oseb — Odbitnost nastalih
izgub — Neodbitnost v primeru spremembe lastništva —
Odobritev odstopanj — Diskrecijska pravica davčne uprave)
(2013/C 260/17)
Jezik postopka: finščina

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. julija 2013 (predlog
za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Leeuwarden
– Nizozemska) – fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te
Hoogezand proti Inspecteur van de Belastingdienst/
Noord/kantoor Groningen
(Zadeva C-26/12) (1)
(Davek na dodano vrednost — Šesta direktiva 77/388/EGS
— Člena 17 in 13(B)(d), točka 6 — Oprostitve — Odbitek
vstopnega davka — Pokojninski sklad — Pojem „upravljanje
posebnih investicijskih skladov“)

Predložitveno sodišče

(2013/C 260/18)

Korkein hallinto-oikeus
Jezik postopka: nizozemščina
Stranka v postopku v glavni stvari
P Oy

Predložitveno sodišče
Gerechtshof te Leeuwarden

Predmet
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Korkein hallintooikeus – Razlaga člena 107(1) PDEU – Ureditev odbitja izgub
družb – Dohodninska ureditev, v skladu s katero se lahko
izgube, izkazane v enem davčnem letu, prenesejo in odbijejo
od dobička v prihodnjih davčnih letih – Izključitev odbitja izgub
v primeru spremembe lastništva, do katerega pride v letu, ko so
izgube izkazane, ali po tem letu – Izjema od pravila izključitve v
primeru upravičenih razlogov v zvezi z nadaljevanjem dejav
nosti zadevne družbe

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand

Tožena stranka: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor
Groningen

Izrek
1. Davčni sistem, kot je ta v postopku v glavni stvari, lahko izpolni
pogoj selektivnosti, kot del pojma „pomoč“ v smislu člena 107(1)
PDEU, če bi se izkazalo, da referenčni sistem, namreč „običajni“
sistem obsega prepoved odbitja izgube v primeru spremembe lastni
štva iz člena 122(1) zakona št. 1535/1992 z dne 30. decembra
1992, na podlagi katerega bi sistem odobritve iz tretjega odstavka
tega člena pomenil izjemo. Takšno ureditev je mogoče utemeljiti z
značilnostmi ali strukturo sistema, v katerega je vpet, ker ta uteme
ljitev izključuje, da bi bil nacionalni pristojni organ glede pristoj
nosti odstopanja od prepovedi odbitja izgube lahko deležen diskre
cijske pravice, na podlagi katere lahko utemelji svoje odločitve glede
odobritve, na podlagi meril, ki niso v zvezi z davčnim sistemom.
Vendar Sodišče ne razpolaga z zadostnimi dokazi, da bi glede tega
dokončno razsodilo.

Predmet
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Gerechtshof te Leeu
warden – Razlaga členov 13 B(d), točka 6, in 17 Šeste direktive
Sveta 77/388/EGS z dne 17. Maja 1977 o usklajevanju zako
nodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka
na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna
izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23) in členov
135(1)(g), 168 in 169 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28.
Novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
(UL L 347, str. 1) – Odbitek vstopnega davka – Davčni zave
zanec, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo na področju
pokojnin ustanovil pokojninski sklad, da bi zagotovil pokojnine

