
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Comunidad Autónoma de la Rioja

Strona pozwana: Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales
de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

Pytanie prejudycjalne

Czy wykładni art. 87 ust. 1 WE należy dokonywać w ten
sposób, że przepisy podatkowe wydane przez Diputación Foral i
Juntas Generales Territorio Histórico de Guipúzcoa, zmieniające
art. 29 ust. 1 lit. a) i art. 37 uregulowania o podatku od osób
prawnych, powinny — z tego powodu, że ustanawiają stopy
podatkowe i odliczenie od podatku nieistniejące w państwowym
porządku prawnym dotyczącym podatków, a obowiązujące na
obszarze właściwości tej posiadającej autonomię jednostki
niższego niż państwo rzędu — zostać uznane za selektywne w
świetle definicji pomocy państwa w rozumieniu tego postano-
wienia, a w konsekwencji podlegać zgłoszeniu Komisji na
podstawie art. 88 ust. 3 traktatu?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18
października 2006 r. — Comunidad Autónoma de Castilla
y León przeciwko Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputa-
ción Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

(Sprawa C-432/06)

(2006/C 326/66)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Strona pozwana: Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputación Foral
de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca

Pytanie prejudycjalne

Czy wykładni art. 87 ust. 1 WE należy dokonywać w ten
sposób, że przepisy podatkowe wydane przez Diputación Foral i
Juntas Generales Territorio Histórico de Guipúzcoa, zmieniające
art. 29 ust. 1 lit. a) i art. 37 uregulowania o podatku od osób
prawnych, powinny — z tego powodu, że ustanawiają stopy
podatkowe i odliczenie od podatku nieistniejące w państwowym
porządku prawnym dotyczącym podatków, a obowiązujące na
obszarze właściwości tej posiadającej autonomię jednostki
niższego niż państwo rzędu — zostać uznane za selektywne w
świetle definicji pomocy państwa w rozumieniu tego postano-
wienia, a w konsekwencji podlegać zgłoszeniu Komisji na
podstawie art. 88 ust. 3 traktatu?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18
października 2006 r. — Comunidad Autónoma de Castilla
y León przeciwko Juntas Generales del Territorio Histórico
de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empre-

sarial Vasca

(Sprawa C-433/06)

(2006/C 326/67)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym
Strona skarżąca: Comunidad Autónoma de Castilla y León
Strona pozwana: Juntas Generales del Territorio Histórico de
Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial
Vasca

Pytanie prejudycjalne
Czy wykładni art. 87 ust. 1 WE należy dokonywać w ten
sposób, że przepisy podatkowe wydane przez Diputación Foral i
Juntas Generales Territorio Histórico de Álava, zmieniające art.
29 ust. 1 lit. a) i art. 37 uregulowania o podatku od osób praw-
nych, powinny — z tego powodu, że ustanawiają stopy podat-
kowe i odliczenie od podatku nieistniejące w państwowym
porządku prawnym dotyczącym podatków, a obowiązujące na
obszarze właściwości tej posiadającej autonomię jednostki
niższego niż państwo rzędu — zostać uznane za selektywne w
świetle definicji pomocy państwa w rozumieniu tego postano-
wienia, a w konsekwencji podlegać zgłoszeniu Komisji na
podstawie art. 88 ust. 3 traktatu?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 18
października 2006 r. — Comunidad Autónoma de Castilla
y León przeciwko Diputación Foral de Vizcaya, Juntas
Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación

Empresarial Vasca

(Sprawa C-434/06)

(2006/C 326/68)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Strona pozwana: Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales
del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Indu-
stria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca
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