
Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba)
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-236/
01, T-239/01, od T-244/01 do T-246/01, T-251/01 i T-252/01
Tokai Carbon i in. przeciwko Komisji, w zakresie dotyczącym
sprawy T-239/01 — Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
2002/271/WE z dnia 18 lipca 2001 r. dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 81 traktatu WE oraz art. 53 porozu-
mienia o EOG — Sprawa COMP/E-1/36.490 — Elektrody grafi-
towe (Dz.U., L 100, str. 1)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) SGL Carbon AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 czerwca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez cour d'appel de Liège, Belgia) — Air
Liquide Industries Belgium SA przeciwko Ville de Seraing

(C-393/04) i Province de Liège (C-41/05)

(Sprawy połączone C-393/04 i C-41/05) (1)

(Pomoc państwa — Pojęcie — Zwolnienie od podatku gmin-
nego i regionalnego — Skutki artykułu 88 ust. 3 WE —

Opłaty o skutku równoważnym — Podatki wewnętrzne)

(2006/C 212/06)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Air Liquide Industries Belgium SA

Strona pozwana: Ville de Seraing (C-393/04) i Province de Liège
(C-41/05)

Przedmiot

Wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym — Cour
d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège —
Wykładnia art. 25, 87 i 90 WE — Pomoc państwa — Zwol-
nienie od podatku gminnego i regionalnego od siły napędowej
wyłącznie silników stosowanych w stacjach gazu ziemnego, z
wyłączeniem silników stosowanych do innych gazów technicz-
nych

Sentencja

1) Zwolnienie od gminnego lub regionalnego podatku od siły napę-
dowej wyłącznie silników stosowanych w stacjach gazu ziemnego,
z wyłączeniem silników stosowanych do innych gazów technicz-
nych może być zakwalifikowane jako pomoc państwa w rozu-
mieniu art. 87 WE. Do sądów krajowych należy ocena, czy
spełnione zostały przesłanki wystąpienia pomocy państwa.

2) Ewentualna bezprawność zwolnienia podatkowego tego rodzaju jak
zwolnienie będące przedmiotem postępowania przed sądem
krajowym, w świetle przepisów wspólnotowych z dziedziny pomocy
państwa nie wpływa na zgodność z prawem samego podatku w
ten sposób, że przedsiębiorstwa zobowiązane do zapłaty podatku
nie mogą w celu uniknięcia jego zapłaty bądź uzyskania jego
zwrotu powoływać się na przed sądem krajowym na niezgodność
przyznanego zwolnienia z prawem.

3) Podatek od siły napędowej, nakładany w szczególności na silniki
stosowane przy dostawie gazu technicznego odbywającej się przez
gazociągi wysokociśnieniowe nie stanowi opłaty o skutku równo-
ważnym w rozumieniu art. 25 WE.

4) Podatek od siły napędowej, nakładany w szczególności na silniki
stosowane przy dostawie gazu technicznego odbywającej się przez
gazociągi wysokociśnieniowe nie stanowi dyskryminującego
podatku wewnętrznego w rozumieniu art. 90 WE.

(1) Dz.U. C 273 z 6.11.2004
Dz.U. C 93 z 16.4.2005

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour de cassation — Belgia) — Axel Kittel

przeciwko Belgii

(Sprawy połączone C-439/04 i C-440/04) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Odliczenie naliczonego podatku
VAT — Oszustwo typu „karuzeli podatkowej” — Umowa
sprzedaży dotknięta bezwzględną nieważnością według prawa

krajowego)

(2006/C 212/07)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Axel Kittel (C-439/04) Belgia (C-440/04)

Strona pozwana: Belgia (C-439/04) Recolta Recycling SPRL (C-
440/04)
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Cour de cassation w Belgii — Wykładnia przepisów dyrektywy
77/388/EWG: szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich
w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru
podatku (Dz.U. L 145, str. 1) — Zasada neutralności podat-
kowej — Dostawa towarów zrealizowana zgodnie z umową
dotkniętą bezwzględną nieważnością według prawa krajowego
— Oszustwo typu „karuzeli podatkowej” — Utrata prawa do
odliczenia przez nabywcę działającego w dobrej wierze

Sentencja

W przypadku gdy dostawa jest realizowana na rzecz podatnika, który
nie wiedział lub nie mógł się wiedzieć o tym, że dana transakcja była
wykorzystana do celów oszustwa, które zostało popełnione przez sprze-
dawcę, art. 17 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmie-
nionej przez dyrektywę Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r.,
należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, aby
przepis prawa krajowego, zgodnie z którym stwierdzenie nieważności
umowy sprzedaży na mocy przepisu prawa cywilnego, który powoduje
bezwzględną nieważność umowy jako sprzecznej z zasadami porządku
publicznego z powodu sprzecznej z prawem kauzy po stronie sprze-
dawcy, powodował utratę prawa do odliczenia podatku VAT zapłaco-
nego przez tego podatnika. W tym przypadku bez znaczenia jest to,
czy nieważność ta wynika z popełnienia oszustwa w podatku od
wartości dodanej, czy też powstała ona na skutek innych oszustw.

Natomiast, gdy na podstawie obiektywnych okoliczności zostanie usta-
lone, że dostawa została zrealizowana na rzecz podatnika, który
wiedział lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar, uczestniczył
w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku od
wartości dodanej, stwierdzenie niemożności skorzystania z prawa do
odliczenia należy do sądu krajowego.

(1) Dz.U. C 6 z 8.1.2005

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 czerwca 2006
r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-487/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 i Komisji (WE)
nr 2799/1999 — Mleko i przetwory mleczne — Mleko
odtłuszczone w proszku — System kontroli obiegu mleka

odtłuszczonego w proszku)

(2006/C 212/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedsta-
wiciel(-e): A. Bordes i C Cattabriga, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciel(-e): I. Bragu-
glia, pełnomocnik, i D. Del Gaizo, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17
maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych (Dz. U. L 160, str. 48) i rozporządzenia
Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE)
nr 1255/99 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odnie-
sieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w
proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka
odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (Dz.U. L
340, str. 3) — Ustanowienie systemu kontroli obiegu mleka w
proszku nie przewidzianego w ustawodawstwie wspólnotowym

Sentencja

1) Ustanowiwszy jednostronnie system kontroli obiegu mleka odtłusz-
czonego w proszku przeznaczonego do niektórych celów nie przewi-
dziany w obowiązującym w tym sektorze zharmonizowanym
prawie wspólnotowym, Republika Włoska uchybiła zobowiąza-
niom, które ciążą na niej na mocy rozporządzenia Rady (WE)
nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych i rozporządzenia
Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE)
nr 1255/99 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odnie-
sieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku
przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w
proszku o takim przeznaczeniu.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 31 z 05.02.2005.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden -Niderlandy)
— Heintz van Landewijck SARL przeciwko Staatssecre-

taris van Financiën

(Sprawa C-494/04) (1)

(Przepisy podatkowe — Harmonizacja ustawodawstw —
Dyrektywa 92/12/EWG — Akcyza — Znaki skarbowe —
Szósta dyrektywa VAT — Artykuły 2 i 27 — Zaginięcie

znaków akcyzy)

(2006/C 212/09)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)
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