
sociedade — Restituição dos montantes pagos pela sociedade- 
-mãe sujeita à produção de prova relativa ao imposto pago pelas 
suas filiais num Estado-Membro diferente do da sede social da 
sociedade-mãe — Respeito dos princípios de equivalência e de 
efectividade 

Dispositivo 

1. Os artigos 49. o TFUE e 63. o TFUE opõem-se a uma legislação de 
um Estado-Membro que tem por objecto eliminar a dupla tribu
tação económica dos dividendos, como a que está em causa no 
processo principal, que permite a uma sociedade-mãe imputar no 
imposto por retenção na fonte que deve liquidar no momento da 
redistribuição aos seus accionistas dos dividendos pagos pelas suas 
filiais o crédito fiscal relativo à distribuição destes dividendos se os 
mesmos provêm de uma filial estabelecida nesse Estado-Membro, 
mas não oferece esta faculdade se os dividendos provierem de uma 
filial estabelecida noutro Estado-Membro, uma vez que esta legis
lação não confere o direito, nesta última hipótese, à concessão de 
um crédito fiscal relativo à distribuição destes dividendos por esta 
filial. 

2. O direito da União opõe-se a que, quando um regime fiscal 
nacional como o que está em causa no processo principal não se 
traduz em si mesmo pela repercussão sobre um terceiro do imposto 
indevidamente pago pelo devedor deste, um Estado-Membro recuse 
o reembolso dos montantes pagos pela sociedade-mãe, com o 
fundamento ou de que este reembolso implica para esta um enri
quecimento sem causa ou que o montante pago pela sociedade-mãe 
não constitui para esta um encargo contabilístico fiscal, mas se 
imputa na massa dos montantes susceptíveis de serem redistribuí
dos aos seus accionistas. 

3. Os princípios da equivalência e da efectividade não obstam a que a 
restituição a uma sociedade-mãe dos montantes destinados a ga
rantir a aplicação de um regime fiscal aos dividendos distribuídos 
pelas suas filiais estabelecidas em França e aos distribuídos pelas 
suas filiais estabelecidas noutros Estados-Membros, que dão lugar 
à redistribuição pela referida sociedade-mãe, seja subordinada à 
condição de o sujeito passivo apresentar os elementos que só ele 
possui, em relação a cada dividendo em questão, no que respeita 
nomeadamente à taxa de tributação efectivamente aplicada e ao 
montante do imposto efectivamente pago sobre os lucros realizados 
pelas filiais instaladas noutros Estados-Membros, quando estes 
mesmos elementos não são exigidos relativamente às filiais ins
taladas em França, por serem conhecidos da administração. A 
apresentação destes elementos, no entanto, só pode ser exigida se 
não se revelar impossível na prática ou excessivamente difícil fazer 
a prova de pagamento do imposto pelas filiais estabelecidas nou
tros Estados-Membros, tendo designadamente em conta as dispo
sições da legislação dos referidos Estados-Membros que se referem 
à prevenção da dupla tributação e ao registo do imposto sobre as 
sociedades que deve ser pago, bem como à conservação dos docu
mentos administrativos. Compete ao órgão jurisdicional de reenvio 
verificar se estas condições estão satisfeitas no processo principal. 

( 1 ) JO C 233, de 26.09.2009 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 15 de 
Setembro de 2011 (pedido de decisão prejudicial do 
Bezirksgericht Linz — Áustria) — processo penal contra 

Jochen Dickinger, Franz Ömer 

(Processo C-347/09) ( 1 ) 

(«Livre prestação de serviços — Liberdade de estabelecimento 
— Legislação nacional que estabelece um monopólio de explo
ração dos jogos de casino na Internet — Requisitos de admis
sibilidade — Política comercial expansionista — Fiscalizações 
dos operadores de jogos de fortuna ou azar efectuadas noutros 
Estados-Membros — Atribuição do monopólio a uma socie
dade de direito privado — Possibilidade de obter o monopólio 
reservada exclusivamente às sociedades de capitais com sede 
social no território nacional — Proibição de o titular do mo
nopólio criar uma sucursal fora do Estado-Membro da sede») 

(2011/C 319/04) 

Língua do processo: alemão 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Bezirksgericht Linz 

Parte no processo nacional 

Jochen Dickinger, Franz Ömer 

Objecto 

Pedido de decisão prejudicial — Bezirksgericht Linz — Inter
pretação dos artigos 43. o CE e 49. o CE — Legislação nacional 
que proíbe, sob pena de sanções penais, a exploração de jogos 
de fortuna ou azar sem uma concessão atribuída pela autoridade 
competente, mas que reserva a possibilidade de obter essa con
cessão, por um período máximo de 15 anos, às sociedades de 
capitais com sede no território nacional e que não tenham filiais 
no estrangeiro 

Dispositivo 

1. O direito da União, em especial o artigo 49. o CE, opõe-se a que 
seja punida criminalmente a violação de um monopólio da explo
ração dos jogos de fortuna ou azar, como o monopólio da explo
ração dos jogos de casino comercializados através da Internet 
previsto na legislação em causa no processo principal, se essa 
legislação não estiver em consonância com as disposição do referido 
direito. 

2. O artigo 49. o CE deve ser interpretado no sentido de que é 
aplicável aos serviços de jogos de fortuna ou azar comercializados 
através da Internet, no território do Estado-Membro de acolhi
mento, por um operador estabelecido noutro Estado-Membro, 
ainda que esse operador: 

— Tenha instalado, no Estado-Membro de acolhimento, uma 
determinada infra-estrutura de apoio informático, como um 
servidor, e 

— Recorra a serviços de apoio informático de um prestador es
tabelecido no Estado-Membro de acolhimento, para prestar os 
seus serviços a consumidores igualmente estabelecidos nesse 
Estado-Membro.
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3. O artigo 49. o CE deve ser interpretado no sentido de que: 

a) Um Estado-Membro que procure garantir um nível particu
larmente elevado de protecção dos consumidores no sector dos 
jogos de fortuna ou azar pode ter razões para considerar que 
só a instituição de um monopólio a favor de um organismo 
único, sujeito a um controlo estreito por parte das autoridades 
públicas, é susceptível de permitir controlar a criminalidade 
ligada a esse sector e prosseguir o objectivo de prevenção do 
incentivo a despesas excessivas ligadas aos jogos e de luta 
contra a dependência do jogo de uma forma suficientemente 
eficaz; 

b) Para ser coerente com os objectivos de luta contra a crimina
lidade e de reduzir as ocasiões de jogo, uma legislação nacional 
que institua um monopólio em matéria de jogos de fortuna ou 
azar que permita ao titular do monopólio levar a cabo uma 
política de expansão deve: 

— Assentar na constatação de que as actividades criminosas e 
fraudulentas ligadas ao jogo e a dependência do jogo 
constituem um problema no território do Estado-Membro 
interessado, que uma expansão das actividades autorizadas 
e regulamentadas pode solucionar; 

— Permitir apenas a realização de publicidade moderada e 
estritamente limitada ao necessário para canalizar dessa 
forma os consumidores para as redes de jogo controladas; 

c) A circunstância de um Estado-Membro ter escolhido um sis
tema de protecção diferente do adoptado por outro Estado- 
-Membro não pode ter incidência na apreciação da necessidade 
e da proporcionalidade das disposições tomadas nessa matéria, 
que devem ser apreciadas apenas à luz dos objectivos prosse
guidos pelas autoridades competentes do Estado-Membro in
teressado e do nível de protecção que as mesmas pretendem 
garantir. 

( 1 ) JO C 282, de 21.11.2009. 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 13 de 
Setembro de 2011 (pedido de decisão prejudicial do 
Bundesarbeitsgericht — Alemanha) — Reinhard Prigge, 
Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG 

(Processo C-447/09) ( 1 ) 

(«Directiva 2000/78/CE — Artigos 2. o , n. o 5, 4. o , n. o 1, e 6. o , 
n. o 1 — Proibição das discriminações relacionadas com a 
idade — Pilotos de linha — Convenção colectiva — Cláusula 
de cessação automática dos contratos de trabalho aos 60 

anos») 

(2011/C 319/05) 

Língua do processo: alemão 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Bundesarbeitsgericht 

Partes no processo principal 

Recorrentes: Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach 

Recorrida: Deutsche Lufthansa AG 

Objecto 

Pedido de decisão prejudicial — Bundesarbeitsgericht — Inter
pretação dos artigos 2. o , n. o 5, 4. o , n. o 1, e artigo 6. o , n. o 1, da 
Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 
2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de trata
mento no emprego e na actividade profissional (JO L 303, 
p. 16) — Proibição das discriminações em razão da idade — 
Compatibilidade desta regulamentação com uma convenção co
lectiva que prevê, por motivos relativos à segurança do tráfego 
aéreo, que o contrato de trabalho de um piloto cessa automa
ticamente com o termo do mês em que o piloto atinge a idade 
de 60 anos 

Dispositivo 

O artigo 2. o , n. o 5, da Directiva 2000/78 do Conselho, de 27 de 
Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de 
tratamento no emprego e na actividade profissional, deve ser interpre
tado no sentido de que os Estados-Membros, mediante regras de 
habilitação, podem autorizar os parceiros sociais a adoptar medidas, 
na acepção do mencionado artigo 2. o , n. o 5, nos domínios referidos 
nesta disposição que possam ser objecto de acordos colectivos, desde que 
essas regras de habilitação sejam suficientemente precisas para garantir 
que as medidas em questão respeitam as exigências previstas no artigo 
2. o , n. o 5. Uma medida como a que está em causa no processo 
principal, que fixa em 60 anos a idade limite a partir da qual os 
pilotos deixam de poder exercer as suas actividades profissionais, apesar 
de as regulamentações nacional e internacional fixarem essa idade em 
65 anos, não é uma medida necessária à segurança pública e à 
protecção da saúde, na acepção do referido artigo 2. o , n. o 5. 

O artigo 4. o , n. o 1, da Directiva 2000/78 deve ser interpretado no 
sentido de que se opõe a uma cláusula de uma convenção colectiva, 
como a que está em causa no processo principal, que fixa em 60 anos 
a idade limite a partir da qual se considera que os pilotos deixam de 
ter as capacidades físicas para exercerem a sua actividade profissional, 
apesar de as regulamentações nacional e internacional fixarem essa 
idade em 65 anos. 

O artigo 6. o , n. o 1, alínea a), da Directiva 2000/78 deve ser inter
pretado no sentido de que a segurança aérea não constitui um objectivo 
legítimo na acepção desta disposição. 

( 1 ) JO C 24 de 30.01.2010
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