
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Regeringsrätten (Szwecaj) w dniu
25 stycznia 2008 r. — Skatteverket przeciwko AB SKF

(Sprawa C-29/08)

(2008/C 79/37)

Język postępowania: szwedzki

Sąd krajowy

Regeringsrätten (Szwecja).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Skatteverket.

Strona pozwana: AB SKF.

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 2 i 4 szóstej dyrektywy VAT (1) oraz art. 2 i 9 dyrek-
tywy Rady 2006/112/WE (2) należy interpretować w ten
sposób, że zbycie akcji spółki zależnej przez podatnika
zobowiązanego do zapłaty podatku z tytułu świadczenia
usług na rzecz tej spółki stanowi czynność podlegającą
opodatkowaniu?

2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest taka, że sprzedaż
akcji stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu, to czy
jest ona objęta zwolnieniem odnoszącym się do transakcji
dotyczących akcji przewidzianym w art. 13 część B lit. d)
pkt 5 szóstej dyrektywy VAT i art. 135 ust. 1 lit. f) dyrek-
tywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej?

3) Niezależnie od odpowiedzi na oba powyższe pytanie, czy
prawo do odliczenia podatku może przysługiwać w odnie-
sieniu do wydatków poniesionych dla celów sprzedaży akcji,
tak jak przysługuje w odniesieniu do ogólnych wydatków?

4) Czy dla udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania ma
znaczenia okoliczność, że sprzedaż akcji spółki zależnej
następuje etapami?

(1) Dyrektywa 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 (Dz.U. L 145,
str. 1).

(2) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
(Dz.U. L 347, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-30/08)

(2008/C 79/38)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
C. Zadra, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Komisji 2005/78/WE (1) z
dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wykonania dyrektywy
2005/55/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
się do działań, jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki
wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczy-
szczeń gazowych z silników z wymuszonym zapłonem
napędzanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowa-
nych w pojazdach, oraz zmieniającej załączniki I, II, III i IV
do niej, a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji,
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z
art. 3 tej dyrektywy.

— Obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2005/78/WE upłynął w dniu
8 listopada 2006 r.

(1) Dz.U. L 313, str. 1.
(2) Dz.U. L 275, str. 1.
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