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 Trybunał rozważył, czy wymianę akcji, 
w ramach której fińska spółka akcyjna 
przenosi na spółkę norweską (w formie 
prawnej aksjeselskap) akcje jednej z nale-
żących do niej spółek i w zamian otrzymu-
je akcje wyemitowane przez spółkę nor-
weską, należy – z uwzględnieniem art. 31 
i 40 porozumienia EOG – traktować na pła-
szczyźnie podatkowej w taki sam neutral-
ny sposób, jak gdyby ta wymiana akcji wy-
stąpiła między krajowymi spółkami akcyj-
nymi lub między spółkami mającymi sie-
dzibę w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. 

Trybunał wskazał, że jeśli chodzi o pań-
stwa będące stronami porozumienia EOG, 
jeżeli uregulowania danego państwa 
członkowskiego uzależniają przyznanie 
korzyści podatkowej od spełnienia warun-
ków, których przestrzeganie może zostać 
zweryfikowane jedynie w drodze uzyska-
nia informacji od właściwych organów 
państwa trzeciego będącego stroną poro-
zumienia EOG, co do zasady prawnie uza-
sadniona jest odmowa przez dane pań-
stwo członkowskie przyznania takiej ko-

rzyści, jeżeli, w szczególności z powodu 
braku umownego zobowiązania dostar-
czenia przez to państwo trzecie informacji, 
niemożliwe okazuje się uzyskanie infor-
macji od tego państwa. Należy przy tym 
zauważyć, że między Republiką Finlandii 
a Królestwem Norwegii istnieje konwencja 
o wzajemnej współpracy administracyjnej 
w sprawach podatkowych, równie skute-
czna jak obowiązująca na terytorium UE 
Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lu-
tego 2011 r. w sprawie współpracy admini-
stracyjnej w dziedzinie opodatkowania 
i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG.

Na podstawie powyższych rozważań TSUE 
uznał, że art. 31 porozumienia EOG (tożsa-
my z art. 49 TFUE ) sprzeciwia się przepi-
som państwa członkowskiego, które zrów-
nują z opodatkowanym przeniesieniem 
akcji wymianę akcji między spółką z siedzi-
bą na terytorium tego państwa członkow-
skiego a spółką z siedzibą na terytorium 
państwa trzeciego, będącego stroną tego 
porozumienia, podczas gdy taka czynność 
byłaby neutralna na płaszczyźnie podatko-
wej, gdyby dotyczyła wyłącznie spółek 

krajowych lub mających siedzibę w innych 
państwach członkowskich, jeżeli między 
tym państwem członkowskim a tym pań-
stwem trzecim istnieje konwencja o wza-
jemnej pomocy administracyjnej w spra-
wach podatkowych, która przewiduje wy-
mianę informacji między organami krajo-
wymi równie skuteczną jak przewidziana 
przez Dyrektywę 77/799/EWG i Dyrektywę 
2011/16/UE, co zbadać powinien sąd 
krajowy.
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