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Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 maja 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-197/03) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywa 69/335/EWG — Artykuły 10 i 12 — Podatki
pośrednie od gromadzenia kapitału — Zasady prawa wspól-

notowego dotyczące zwrotu nienależnego świadczenia)

(2006/C 165/01)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawiciel:
E. Traversa, pełnomocnik]

Strona pozwana: Republika Włoska [przedstawiciele: I. M. Bragu-
glia, pełnomocnik wspierany przez M. P. Gentili, avocat]

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 10 litera C dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17
lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia
kapitału (Dz.U. L 249, str. 25) — Ustawa krajowa wprowa-
dzająca z mocą wsteczną podatek ryczałtowy od rejestracji
dokumentów innych niż dokumenty założycielskie spółek oraz
przewidująca dyskryminujący i ograniczający system zwrotu
rocznego podatku od rejestracji dokumentów założycielskich
spółek

Sentencja

1) Wprowadzając z mocą wsteczną podatki ryczałtowe niestanowiące
dozwolonych podatków w formie opłat lub należności w przypadku
gdy wpisy do rejestru przedsiębiorstw, od których są one pobierane
spowodowały pobranie podatków, które następnie zostały
zastąpione podatkami wprowadzonymi z mocą wsteczną, bez
możliwości dokonania ich zwrotu na rzecz osób, które je uiściły
lub w przypadku gdy wprowadzone z mocą wsteczną podatki
dotyczą lat, w których nie dokonano żadnego wpisu do rejestru
uzasadniającego ich nałożenie oraz przyjmując przepisy uzależ-
niające dokonanie zwrotu podatku, który został uznany wyrokiem
Trybunału za sprzeczny z prawem wspólnotowym lub którego

niezgodność z prawem wspólnotowym wynika z takiego wyroku,
od spełnienia przesłanek dotyczących wyraźnie tego podatku i które
są mniej korzystne od tych, które miałyby zastosowanie w przy-
padku ich braku do dokonania zwrotu rzeczonego podatku Repu-
blika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy po pierwsze, art. 10 i 12 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady
69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału, oraz po drugie, ustanowio-
nych przez Trybunał zasad dotyczących zwrotu nienależnego
świadczenia.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Włoska zostaje obciążona trzema czwartymi całości
kosztów postępowania. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje
obciążona pozostałą jedną czwartą kosztów.

(1) Dz.U. C 171 z 19.7.2003.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 maja 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo)
— Diane Barker (FC) przeciwko London Borough of

Bromley

(Sprawa C-290/03) (1)

(Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne —
Przedsięwzięcie „Crystal Palace” — Przedsięwzięcia
wchodzące w zakres załącznika II do dyrektywy 85/337 —

Zezwolenie udzielone w wieloetapowym postępowaniu)

(2006/C 165/02)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

House of Lords

15.7.2006 C 165/1Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


