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Mediji in informacije 

Sodišče Evropske unije 

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 46/14 

V Luxembourgu, 1. aprila 2014 

Sodba v zadevi C-80/12 
Felixstowe Dock and Railway Company Ltd in drugi proti 

The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs 

 

Z davčnimi predpisi Združenega kraljestva, v katerih je določeno, da mora imeti 
vezna družba sedež v Združenem kraljestvu, zato da družbe lahko uveljavljajo 
konzorcijske zahtevke za olajšave za skupine, je kršena svoboda ustanavljanja 

Dejstvo, da imajo krovna matična družba in matična družba konzorcija ter več vmesnih družb 
sedež v tretjih državah, v takih okoliščinah ni bistveno za svobodo ustanavljanja  

V Združenem kraljestvu je mogoče izgube družbe odbiti od obdavčljivega dobička druge družbe, 
če sta obe članici iste skupine družb. V nekaterih primerih je mogoče izgube prenesti med 
družbami članicami konzorcija1 in drugo družbo, ki je v neposredni ali posredni lasti konzorcija. 
Prav tako je mogoče prenesti izgube med družbo, ki je članica skupine družb, in drugo družbo, ki je 
članica konzorcija, če sta povezani prek tretje družbe (vezne družbe), ki je hkrati članica skupine 
družb in konzorcija. 

Prenos izgub je mogoč samo, če imata družba, ki jih prenaša, in družba, ki izgubo poračuna s 
svojim dobičkom, sedež ali stalno poslovno enoto v Združenem kraljestvu. 

Hutchinson Whampoa Ltd, družba s sedežem v Hong Kongu, je matična družba mednarodne 
skupine družb. Hutchinson 3G UK Ltd, družba s sedežem v Združenem kraljestvu, ki deluje v 
sektorju telekomunikacij, je v lasti konzorcija. Ta konzorcij vključuje med drugim družbo Hutchison 
3G UK Investment Sàrl s sedežem v Luksemburgu, ki je prav tako članica zgoraj navedene 
skupine družb. Hutchinson 3G UK Investment Sàrl je torej vezna družba v smislu britanskih 
predpisov. Je v posredni lasti družbe Hutchinson Whampoa Ltd prek različnih družb, med katerimi 
imajo nekatere sedež zunaj Unije. 

Družba Hutchinson 3G UK Ltd je imela po obsežnih investicijah za vzpostavitev in obratovanje 
omrežja mobilne telefonije izgubo. Britanske družbe, ki so članice skupine Hutchinson, so želele to 
izgubo poračunati z dobički. Britanski davčni organi so njihov zahtevek zavrnili z obrazložitvijo, da 
vezna družba nima sedeža v Združenem kraljestvu oziroma tam ne opravlja poslovne dejavnosti 
prek stalne poslovne enote. 

First-tier Tribunal (Tax Chamber) (upravno sodišče, Združeno kraljestvo), ki odloča o več tožbah 
zoper odločbe davčnih organov, Sodišče sprašuje, ali je zadevna britanska ureditev v zvezi s 
prenosom izgub združljiva s svobodo ustanavljanja. 

Sodišče v sodbi, razglašeni danes, ugotavlja, da se s pogojem sedeža, ki velja za vezno družbo, 
vzpostavlja različno obravnavanje med vezno družbo s sedežem v Združenem kraljestvu, ki je 
deležna zadevne davčne ugodnosti, ter družbami rezidentkami, povezanimi prek vezne družbe s 
sedežem v drugi državi članici, ki te olajšave niso deležne. To neenako obravnavanje, zaradi česar 
je ustanovitev vezne družbe v drugi državi članici davčno manj privlačna, pomeni oviro pri 
svobodi ustanavljanja. 

                                                 
1 Drugače kot v primeru skupine družb, v kateri so članice neposredno ali posredno v lasti matične družbe, gre v primeru 
konzorcija za začasno sodelovanje med več družbami pri projektu ali programu z namenom doseči neki cilj. 
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Sodišče v tej povezavi navaja, da te omejitve ni mogoče utemeljiti z nujnimi razlogi v splošnem 
interesu, ki se nanašajo na cilj boja proti davčnemu izogibanju ali ohranitve enakomerne 
porazdelitve davčnih pristojnosti med državami članicami. 

Prav tako ne vpliva na pravico družb članic skupine ali konzorcija s sedežem v Uniji, da se v celoti 
sklicujejo na dejstvo, da imajo matična družba skupine ter nekatere vmesne družbe, ki so v njeni 
lasti, sedež zunaj Unije. Izvor delničarjev teh družb nima nobenega učinka na pravice, ki izhajajo iz 
prava Unije. 

Ob upoštevanju teh okoliščin je Sodišče presodilo, da izpodbijani predpis ni združljiv s pravico 
ustanavljanja. 

 

OBVESTILO: S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o 
katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne 
odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je 
enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem. 

 

Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje. 

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve. 

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793 
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