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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Przedmiot
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof
van Beroep te Gent — Wykładnia art. 12, 17, 18, 56 i 58 WE
— Przepisy krajowe dotyczące obliczania podatków spadkowych
od nieruchomości niedopuszczające odliczenia od wartości
nieruchomości obciążeń hipotecznych odnoszących się do tej
nieruchomości ze względu na to, że spadkodawca zamieszkiwał
w chwili śmierci w innym państwie członkowskim
Sentencja

Strona skarżąca: D.M.M.A. Arens-Sikken
Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Przedmiot

Połączone przepisy art. 56 WE i 58 WE należy interpretować w ten
sposób, że sprzeciwiają się one przepisom państwa członkowskiego —
takim jak rozważane w sprawie przed sądem krajowym — dotyczącym
obliczania podatków od spadku i podatków od przeniesienia własności
należnych w związku z dziedziczeniem nieruchomości położonej w
państwie członkowskim, które nie przewidują możliwości odliczenia
długów obciążających tę nieruchomości w przypadku, gdy spadkodawca
w chwili śmierci nie zamieszkiwał w tym państwie, lecz w innym
państwie członkowskim, podczas gdy takie odliczenie jest dopuszczalne
w przypadku, gdy spadkodawca w chwili śmierci zamieszkiwał w
państwie położenia nieruchomości będącej przedmiotem spadku.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 56 i 58 WE —
Przepisy krajowe regulujące obliczanie podatku od spadków w
odniesieniu do nieruchomości, które nie umożliwiają odliczenia
od wartości nieruchomości długów wynikających z podziału
spadku w przypadku, gdy w chwili śmierci spadkodawca
zamieszkiwał w innym państwie członkowskim — Metoda
porównawcza dla określenia wysokości podatku od spadków w
przypadku, gdy w chwili śmierci spadkodawca zamieszkiwał w
państwie członkowskim, w którym położona jest nieruchomość
— Dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007.

Sentencja

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 września 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy)
— D.M.M.A. Arens-Sikken przeciwko Staatssecretaris van
Financiën
(Sprawa C-43/07) (1)
(Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 73b i 73d traktatu
WE (obecnie, odpowiednio, art. 56 WE i 58 WE) — Przepisy
krajowe dotyczące podatku od spadków i podatku od przysporzenia, które przy obliczeniu tych podatków nie przewidują
odliczenia długów wynikających z nadwyżki przysporzenia
powstałych wskutek podziału spadku dokonanego przez
rodziców inter vivos, gdy osoba, po której nastąpiło otwarcie
spadku, w chwili śmierci nie miała miejsca zamieszkania w
państwie członkowskim, w którym jest położona nieruchomość
stanowiąca przedmiot dziedziczenia — Ograniczenie —
Uzasadnienie — Brak — Brak dwustronnej umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania — Skutki zaliczenia
niższej kwoty, w związku z unikaniem podwójnego opodatkowania, w państwie członkowskim miejsca zamieszkania tej
osoby dla ograniczenia swobodnego przepływu kapitału)
(2008/C 285/10)

1) Artykuły 73b i 73d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. 56
WE i 58 WE) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają
się one przepisom krajowym takim jak w postępowaniu przed
sądem krajowym, dotyczącym obliczenia podatku od spadków i
podatku od przysporzenia należnych od nieruchomości położonej w
państwie członkowskim, które przy obliczeniu tych podatków nie
przewidują możliwości odliczenia długów wynikających z nadwyżki
przysporzenia powstałych wskutek podziału spadku dokonanego
przez rodziców inter vivos, gdy osoba, po której nastąpiło otwarcie
spadku, w chwili śmierci nie miała miejsca zamieszkania w tym
państwie, lecz w innym państwie członkowskim, podczas gdy odliczenie takie jest przewidziane, gdy taka osoba w tej samej chwili
miała miejsce zamieszkania w państwie, w którym jest położona
nieruchomość stanowiąca przedmiot dziedziczenia, jeżeli takie przepisy przewidują progresywną stawkę podatku i gdyby nieuwzględnienie tych długów połączone z taką stawką progresywną mogło
skutkować wyższym obciążeniem podatkowym dla spadkobierców,
którzy nie mogą powołać się na taką możliwość odliczenia.
2) Na odpowiedź udzieloną w pierwszym punkcie sentencji nie ma
wpływu okoliczność, że przepisy państwa członkowskiego, w którym
w chwili śmierci miała miejsce zamieszkania osoba, po której nastąpiło otwarcie spadku, jednostronnie przewidują możliwość przyznania ulgi podatkowej z tytułu podatku od spadków należnego w
innym państwie członkowskim od nieruchomości położonych w tym
innym państwie.

Język postępowania: niderlandzki
(1) Dz.U. C 69 z 24.3.2007.
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