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Oikeudenkäynnin kohde
Ennakkoratkaisupyyntö — Hof van Beroep te Gent — EY 12,
17, 18, 56 ja 58 artiklan tulkinta — Kansallinen sääntely, jonka
mukaan kiinteistöjen perintöveron laskemisessa kiinteän omaisuuden arvosta ei saada vähentää tähän kiinteään omaisuuteen
liittyviä hypoteekkivelkoja siitä syystä, että perinnönjättäjä asui
kuolinhetkellään toisessa jäsenvaltiossa

C 285/7

Pääasian asianosaiset

Kantaja: D.M.M.A. Arens-Sikken

Vastaaja: Staatssecretaris van Financiën

Tuomiolauselma
EY 56 artiklaa ja EY 58 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat
esteenä sellaiselle pääasiassa kysymyksessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, joka koskee jäsenvaltiossa sijaitsevasta kiinteistöstä maksettavan varainsiirtoveron ja perintöveron laskemista ja jonka
mukaan tätä kiinteistöä koskevat velat eivät ole vähennyskelpoisia
silloin, kun perinnönjättäjä ei asunut kuolinhetkellään tässä jäsenvaltiossa vaan toisessa jäsenvaltiossa, vaikka tällainen vähentäminen on
mahdollista silloin, kun kyseisen henkilön asuinvaltio oli kuolinhetkellä
se valtio, jossa peritty kiinteistö sijaitsee.

(1) EUVL C 56, 10.3.2007.

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Hoge Raad der Nederlanden — EY
56 ja 58 artiklan tulkinta — Kansallinen kiinteistöjen perintöveron laskemista koskeva sääntely, jonka mukaan kiinteistön
arvosta ei saada vähentää jäämistön jakoon liittyviä velkoja siinä
tapauksessa, että perinnönjättäjän asuinpaikka oli hänen kuollessaan toisessa jäsenvaltiossa — Vertaamismenetelmä, jolla määritellään perintöveron taso siinä tapauksessa, että perinnönjättäjän
asuinpaikka oli hänen kuolleessaan kiinteistön sijaintijäsenvaltiossa — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty kahdenvälinen sopimus

Tuomiolauselma

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto)
11.9.2008 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat)
esittämä
ennakkoratkaisupyyntö)
—
D.M.M.A.
Arens-Sikken v. Staatssecretaris van Financiën
(Asia C-43/07) (1)
(Pääomien vapaa liikkuvuus — EY:n perustamissopimuksen
73 b ja 73 d artikla (joista on tullut EY 56 ja EY 58 artikla)
— Kansallinen perintö- ja varainsiirtoverolainsäädäntö, jossa
ei mainittujen verojen laskemisen yhteydessä säädetä sellaisten
perintöosuutta suurempaan perintöön liittyvien velkojen
vähentämisestä, jotka johtuvat jäljelle jääneen puolison
hyväksi suoritetusta testamentilla määrätystä perinnönjaosta,
kun perinnönjättäjän asuinpaikka ei hänen kuolinhetkellään
ollut siinä jäsenvaltiossa, jossa perinnön kohteena oleva
kiinteä omaisuus sijaitsee — Rajoitus — Oikeuttaminen —
Rajoitusta ei voida oikeuttaa — Kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi tehtyä kahdenvälistä sopimusta ei ole —
Kyseessä olevan henkilön asuinjäsenvaltiossa kaksinkertaisen
verotuksen ehkäisemiseksi myönnetyn pienemmän hyvityksen
seuraukset pääomien vapaan liikkuvuuden rajoitukselle)
(2008/C 285/10)
Oikeudenkäyntikieli: hollanti

1) EY:n perustamissopimuksen 73 b ja 73 d artiklaa (joista on tullut
EY 56 ja EY 58 artikla) on tulkittava niin, että niiden kanssa on
ristiriidassa pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen lainsäädäntö, joka koskee jäsenvaltiossa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta maksettavan perintö- ja varainsiirtoveron laskemista ja
jossa ei säädetä näiden verojen laskemisen yhteydessä jäljelle
jääneen puolison hyväksi suoritetusta testamentilla määrätystä perinnönjaosta johtuvaan perintöosuutta suurempaan perintöön liittyvien velkojen vähennyskelpoisuudesta silloin, kun perinnönjättäjä ei
kuolinhetkellään asunut tässä jäsenvaltiossa vaan jossain toisessa
jäsenvaltiossa, kun taas tällaiset velat ovat vähennyskelpoisia silloin,
kun tämä henkilö asui kuolinhetkellään jäsenvaltiossa, jossa perinnön kohteena oleva kiinteä omaisuus sijaitsee, siltä osin kuin
tällaisessa lainsäädännössä sovelletaan progressiivista verokantaa, ja
koska mainittujen velkojen huomioon ottamatta jättäminen yhdistettynä tähän progressiiviseen verokantaan saattaa aiheuttaa suuremman verotaakan perillisille, jotka eivät voi vedota tällaiseen
vähennyskelpoisuuteen.

2) Tämän tuomion tuomiolauselman 1 kohdassa annettuun vastaukseen ei vaikuta se seikka, että sen jäsenvaltion lainsäädännössä,
jossa perinnönjättäjä asui kuolinhetkellään, säädetään yksipuolisesti
mahdollisuudesta myöntää veronhyvitys jonkin toisen jäsenvaltion
alueella sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta tässä toisessa jäsenvaltiossa maksetun perintöveron perusteella.

(1) EUVL C 69, 24.3.2007.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Hoge Raad der Nederlanden

