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Baggrund
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Sagen udspringer af en anmodningen om besvarelse af præjudicielle 
spørgsmål i forbindelse med en tvist mellem

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (Comunidad de Casa
de Escuelas Pías de Getafe, PP. Escolapios) (kongregationen for de 
fromme skoler i Getafe, Piaristbrødrene, »kongregationen) og 

ayuntamiento de Getafe (Getafe kommune, »kommunen«) 

vedrørende kommunens afslag på kongregationens ansøgning om 
tilbagebetaling af det beløb, den havde betalt i skat på byggeri, 
installationer og arbejder (herefter »ICIO«).

ICIO er en kommunal skat på bl.a. byggearbejder, der blev indført i 
1988.
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Kongregationen driver en skole med tre forskellige former for 
aktiviteter:

aktiviteter, der udelukkende har et religiøst formål, 

undervisning, der støttes af den spanske stat, og 

fri undervisning, som finder sted uden økonomisk støtte fra staten

Endvidere leverer skolen supplerende bespisnings- og transportydelser 
til sine elever.
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Skolen skal have en ny aula, og byggeriet af denne aula udløser som 
udgangspunkt en ICIO-skat. Aulaen skal kun bruges til de forskellige 
former for undervisning.

Den katolske kirke er imidlertid i kraft af en aftale fra 1979 med 
Pavestolen fritaget for betaling af ICIO, da denne skat  »er omfattet af 
de ejendomsskatter og udbytteskatter, der er omhandlet i artikel IV, 
stk. 1, litra B), i aftalen af 3. januar 1979«, og da det fremgår af en 
bekendtgørelse, at 

»Den Hellige Stol, den spanske biskopkonference, stifterne, sognene og 
andre territoriale områder, kongregationerne og religiøse samfund, 
institutterne for helligt liv og deres forvaltningsområder og ejendomme 
indrømmes en fuldstændig og varig fritagelse for [ICIO]«.

Spørgsmålet er om anvendelse af denne skattefritagelse i den konkrete 
byggesag udgør statsstøtte.



Dommens centrale præmisser
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Begreberne »virksomhed« og »økonomisk aktivitet«

41 Ifølge fast retspraksis omfatter begrebet »virksomhed« inden for 
konkurrencerettens område enhver enhed, som udøver økonomisk 
virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens 
finansieringsmåde (dom af 10.1.2006, Cassa di Risparmio di Firenze m.fl., 
C-222/04, EU:C:2006:8, præmis 107).

42 Det følger heraf, at det ikke har indvirkning på spørgsmålet om, der 
foreligger en »virksomhed«, om den enhed, der udøver den 
omhandlede aktivitet, har en offentlig eller privat karakter.

43 Endvidere gælder, at for så vidt som den omhandlede aktivitet kan 
kvalificeres som »økonomisk«, er den omstændighed, at aktiviteten udøves 
af et religiøst samfund, ikke til hinder for en anvendelse af traktatens 
bestemmelser, herunder de bestemmelser der vedrører konkurrencereglerne 
(jf. i denne retning dom af 5.10.1988, Steymann, 196/87, EU:C:1988:475, 
præmis 9 og 14).



44 For at afgøre, om de pågældende aktiviteter er aktiviteter, der er udført af 
en »virksomhed« i EU-konkurrencerettens forstand, er det nødvendigt at se 
nærmere på arten af disse aktiviteter, idet kvalifikationen af »økonomisk 
aktivitet« skal foretages særskilt for hver enkelt af de forskellige 
aktiviteter, der udøves af en given enhed (jf. i denne retning dom af 
24.10.2002, Aéroports de Paris mod Kommissionen, C-82/01 P, 
EU:C:2002:617, præmis 75, og af 1.7.2008, MOTOE, C-49/07, 
EU:C:2008:376, præmis 25).

45 Enhver virksomhed, der består i at udbyde varer og 
tjenesteydelser på et bestemt marked, er økonomisk virksomhed
(dom af 10.1.2006, Cassa di Risparmio di Firenze m.fl., C-222/04, 
EU:C:2006:8, præmis 108).

6



7

46 Den omstændighed, at udbuddet af varer og tjenesteydelser 
foretages uden gevinst for øje, er ikke til hinder for, at den enhed, 
der foretager disse transaktioner på markedet, skal betragtes som 
en virksomhed, når dette udbud konkurrerer med udbuddet fra andre 
erhvervsdrivende, der arbejder med gevinst for øje (dom af 1.7.2008, 
MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, præmis 27).

47 Ydelser, der normalt udføres mod betaling, udgør ydelser, der kan 
kvalificeres som »økonomisk aktivitet«. Det væsentlige kendetegn 
ved betalingen ligger i det forhold, at betalingen udgør det 
økonomiske modstykke til tjenesteydelsen (jf. analogt dom af 
11.9.2007, Schwarz og Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, præmis 
37 og 38 og den deri nævnte retspraksis).
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48 På denne baggrund skal det lægges til grund, at undervisning på 
undervisningsinstitutioner, der i det væsentlige finansieres med 
private midler, som ikke stammer fra tjenesteyderen selv, er en 
tjenesteydelse, eftersom disse institutioner har til formål at udføre 
en ydelse mod betaling (jf. analogt domme af 11.9.2007, Schwarz og 
Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, præmis 40, og Kommissionen 
mod Tyskland, C-318/05, EU:C:2007:495, præmis 69).

49 Det er ikke er nødvendigt, at den private finansiering hovedsageligt 
hidrører fra eleverne eller deres forældre, for så vidt som spørgsmålet om 
en aktivitet udgør økonomisk virksomhed ikke kræver, at 
tjenesteydelsen betales af den, der modtager ydelsen (jf. analogt 
domme af 11.9.2007, Schwarz og Gootjes-Schwarz, C-76/05, 
EU:C:2007:492, præmis 41, og Kommissionen mod Tyskland, C-318/05, 
EU:C:2007:495, præmis 70).
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50 Det samme gør sig imidlertid ikke gældende for så vidt angår 
undervisning på visse uddannelsesinstitutioner under det offentlige 
undervisningssystem, som fuldt ud eller hovedsageligt bliver 
finansieret med offentlige midler. Ved at organisere og drive et 
offentligt undervisningssystem, der i almindelighed finansieres over 
det offentlige budget og ikke af eleverne eller deres forældre, vil 
staten ikke drive virksomhed mod betaling, men varetage sine 
opgaver over for befolkningen på det sociale, kulturelle og 
uddannelsesmæssige område. (jf. analogt domme af 11.9.2007, Schwarz 
og Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, præmis 39, og Kommissionen 
mod Tyskland, C-318/05, EU:C:2007:495, præmis 68).

51 I denne sammenhæg er det ikke udelukket, at en institution kan 
udøve flere aktiviteter af både økonomisk og ikke-økonomisk 
karakter, såfremt den holder et særskilt regnskab, for så vidt angår de 
forskellige modtagne finansieringsbidrag, således at enhver risiko for 
»krydssubsidiering« af dens økonomiske aktiviteter ved hjælp af de 
offentlige midler, som tilkommer institutionen for dens ikke-
økonomiske aktiviteter, udelukkes.
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54 I denne sammenhæng påhviler det, for at forbuddet i henhold til artikel 
107, stk. 1, TEUF kan finde anvendelse, den forelæggende ret … at 
afgøre, om og i givet fald hvilke blandt de pædagogiske aktiviteter, 
der udøves af kongregationen, der har en økonomisk karakter.

55 … den undervisningsvirksomhed, der støttes af den spanske stat, 
indgår i denne medlemsstats offentlige undervisningssystem for 
grundskole og gymnasium, eftersom undervisningen i skolen »La 
Inmaculada« er fritaget for skat i medfør af og i overensstemmelse med 
betingelserne i henhold til den aftale, der er indgået mellem kongregationen 
og den selvstyrende region Madrid, og finansieres fuldt ud af det 
offentlige budget.
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56 Hvis disse oplysninger skulle vise sig korrekte, hvilket det påhviler den 
forelæggende ret at efterprøve, kan kongregationens 
undervisningsvirksomhed, som støttes af den spanske stat, ikke kvalificeres 
som »økonomisk« i overensstemmelse med den praksis fra Domstolen, der 
er omhandlet i denne doms præmis 41-50.

57 Derimod forekommer den undervisningsvirksomhed fra 
kongregationen, der ikke støttes af den spanske stat, og som 
vedrører børnehaveklasseundervisning, undervisning uden for skolen 
og undervisning efter det obligatoriske skoleforløb på baggrund af de 
oplysninger, som kongregationen, kommunen og den spanske regering har 
givet under retsmødet for Domstolen at opfylde alle de kriterier, der er 
opregnet i denne doms præmis 44-49 for at kunne kvalificeres som 
»økonomiske aktiviteter«, hvilket det imidlertid tilkommer den 
forelæggende ret at efterprøve.



12

58 Denne virksomhed finansieres nemlig ikke af den spanske stat. Der er 
tværtimod tale om en virksomhed, der forestås af kongregationen selv og i 
det væsentlige finansieres af private bidrag bl.a. fra de studerende og deres 
forældre for at dække skolens omkostninger.

59 Såfremt den forelæggende ret efter at have foretaget denne efterprøvelse 
skulle fastslå, at den undervisningsvirksomhed fra kongregationen, der ikke 
støttes af den spanske stat, udgør »økonomisk virksomhed«, påhviler det 
den ligeledes at efterprøve, om aulaen i skolen »La Inmaculada« 
bruges på en måde, der udelukkende henhører under den ene eller 
anden af form for undervisningsvirksomhed, eller om der foreligger 
et blandet brug.
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60 Hvis brugen kun var forbeholdt den undervisningsvirksomhed, der støttes 
af den spanske stat, og som opfylder alle de kriterier, der er opregnet i denne 
doms præmis 50, falder den i hovedsagen omhandlede skattefritagelse ikke 
ind under forbuddet i artikel 107, stk. 1, TEUF.

61 Såfremt aulaen derimod udelukkende bruges til den 
undervisningsvirksomhed, som forestås af kongregationen uden støtte fra 
den spanske stat, og som opfylder de kriterier, der er opregnet i denne doms 
præmis 44-49, falder den omhandlede fritagelse ind under dette forbud.

62 I tilfælde af, at der foreligger et blandet brug af denne aula, falder den i 
hovedsagen omhandlede skattefritagelse ind under det pågældende forbud, 
for så vidt som aulaen anvendes til den virksomhed, der opfylder kriterierne i 
denne doms præmis 44-49 og 51.
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63 Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at den i hovedsagen 
omhandlede skattefritagelse kun falder ind under forbuddet i artikel 107, 
stk. 1, TEUF, såfremt for det første i det mindste en del af den 
undervisningsvirksomhed, som forestås af kongregationen i skolen »La 
Inmaculada«, kan kvalificeres som »økonomisk aktivitet« som omhandlet i 
den retspraksis, der er omhandlet i denne doms præmis 44-49, og for det 
andet, at skolens aula i det mindste delvist anvendes til sådanne økonomiske 
aktiviteter.

64 Det er derfor med forbehold for, at den forelæggende ret på grundlag af 
en bedømmelse af de faktiske omstændigheder, skulle konstatere, at den 
pågældende aula anvendes til de af kongregationens aktiviteter, der skal 
kvalificeres som »økonomiske«, at der i det følgende skal foretages en 
undersøgelse af, om de fire betingelser, der er opregnet i denne doms 
præmis 38, i en situation som den i hovedsagen omhandlede er opfyldt.
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Herefter behandles de øvrige statsstøttebetingelser:

Selektivitet (der anses for opfyldt)

Statsmidler (der anses for opfyldt)

Samhandelspåvirkning (der skal vurderes af den forelæggende ret)

Konkurrencefordrejning, inkl. de minimis-reglerne (der skal vurderes af den forelæggende 
ret)

Det vurderes, at der er i givet fald ikke er tale om eksisterende støtte , men om ny støtte. 

Konklusion:

En skattefritagelse såsom den i hovedsagen omhandlede, der tilkommer en 
kongregation, som tilhører den katolske kirke, for arbejder, der udføres på en 
ejendom, hvorpå der udøves aktiviteter, som ikke udelukkende har et religiøst 
formål, kan falde ind under forbuddet i artikel 107, stk. 1, TEUF, såfremt og for 
så vidt som disse aktiviteter er økonomiske, hvilket det påhviler den 
forelæggende ret at efterprøve.


