
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Twoh International BV

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 28c część A
lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon-
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku (Dz.U. L 145, str. 1), w związku z dyrektywą
Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącą
wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich
w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich (Dz.U.
L 336, str. 15), zmienioną dyrektywą Rady 92/12/EWG z dnia
25 lutego 1992 r. (Dz.U. L 76, str. 1) oraz w związku
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 218/92 z dnia 27 stycznia
1992 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie
podatków pośrednich (VAT) (Dz.U. L 24, str. 1) — Sprzedaż i
przewóz towarów do innego państwa członkowskiego na
rachunek kupującego — Nieprzekazanie istotnych informacji
przez właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia
— Obowiązek lub brak obowiązku organów państwa członkow-
skiego wysyłki wystąpienia o udzielenie informacji do właści-
wych organów państwa członkowskiego przeznaczenia i ewen-
tualnie obowiązek ich uwzględnienia

Sentencja

Artykuł 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji usta-
wodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obroto-
wych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/EWG
z dnia 10 kwietnia 1995 r., w związku z dyrektywą Rady
77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącą wzajemnej
pomocy właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie
podatków bezpośrednich i pośrednich, zmienioną dyrektywą Rady
92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r., oraz w związku
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 218/92 z dnia 27 stycznia
1992 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków
pośrednich (VAT), należy interpretować w ten sposób, że organy podat-
kowe państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu
towarów w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej nie są zobowiązane
do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji do organów
państwa członkowskiego, które dostawca wskazuje jako państwo prze-
znaczenia.

(1) Dz.U. C 217 z 3.9.2005.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 4 października
2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich prze-

ciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-186/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Krajowy monopol sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych
— Zakaz przywozu przez osoby prywatne)

(2007/C 297/05)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
L. Ström van Lier i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji (przedstawiciel: K. Wistrand,
pełnomocnik)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Republika
Finlandii (przedstawiciel: E. Bygglin, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 28 WE i 30 WE — Krajowe ustawodawstwo doty-
czące krajowego monopolu sprzedaży detalicznej napojów alko-
holowych zakazujące przywozu takich napojów bezpośrednio
przez osoby prywatne

Sentencja

1) Zakazując przywozu napojów alkoholowych przez osoby prywatne
działające za pośrednictwem przedsiębiorców lub wyznaczonych
przez nie zawodowych przewoźników, Królestwo Szwecji uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 28 WE, przy
czym zakazu tego nie można uznać za uzasadniony na podstawie
art. 30 WE.

2) Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 171 z 9.7.2005.
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