Zwrot PCC przy
restrukturyzacjach spółek –
wyrok ETS w sprawie
C-372/10
W dniu 16 lutego 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(ETS) wydał wyrok w sprawie zwolnienia z podatku od czynności
cywilnoprawnych wniesienia do spółki aportem udziałów w innej spółce.
ETS w wydanym wyroku odpowiedział na pytanie prejudycjalne NSA zadane

02/2012

zgodnie z postanowieniem z 26 maja 2010 r. (II FSK 2130/08) w zakresie
wykładni przepisów dyrektywy 69/335/EWG dotyczącej podatków pośrednich
od gromadzenia kapitału. Strona skarżąca w rozpatrywanym przez NSA
sporze

wskazywała,

cywilnoprawnych

nie

że

opodatkowaniu

powinno

podlegać

podatkiem
podniesienie

od

czynności

kapitału

spółki

kapitałowej w części, w jakiej podniesienie tego kapitału jest wynikiem
wniesienia przez inną spółkę kapitałową aktywów, które były wcześniej
opodatkowane podatkiem kapitałowym.
Trybunał dokonując wykładni dyrektywy 69/335/EWG wskazał, że przepis tej
dyrektywy, który wyłącza z podstawy opodatkowania „sumę aktywów
należących do spółki kapitałowej, które są przeznaczone do podwyższenia
kapitału i które już zostały objęte podatkiem kapitałowym”, ma zastosowanie
niezależnie od tego, czy chodzi o aktywa spółki, której kapitał ulega
podwyższeniu, czy o te aktywa, które pochodzą od innej spółki i podwyższyły
ten kapitał.
Powyższe orzeczenie jest niezwykle istotne, szczególnie dla podatników
starających się o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego
przy

czynnościach

restrukturyzacyjnych.

Z

wyroku

ETS

wynika,

że

w przypadku, gdy od przedmiotu aportu już wcześniej został zapłacony
podatek, wniesienie majątku do innej spółki nie powinno być ponownie
opodatkowane. Spółki, do których zasada ta znajdzie zastosowanie, mogą
złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, natomiast te, które zapłaciły podatek
w wyniku decyzji wymiarowej, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem
o wznowienie postępowania.
Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji
w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.
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Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii
prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt.
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ETS wydał wyrok w
sprawie obciążenia
podatkiem kapitałowym
dokonywanych przez
spółki czynności
restrukturyzacyjnych.

