
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w
dniu 25 lutego 2008 r. — Amministrazione delle finanze,

Agenzia delle Entrate przeciwko Paint Graphos scarl

(Sprawa C-78/08)

(2008/C 116/19)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Corte suprema di cassazione

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Amministrazione delle finanze, Agenzia delle
Entrate

Strona pozwana: Paint Graphos scarl

Pytania prejudycjalne

1) Czy środki przewidujące ulgi podatkowe dla spółdzielni na
mocy art. 11, 12, 13 i 14 dekretu Prezydenta Republiki
nr 601 z 1973 r. są zgodne z przepisami o ochronie konku-
rencji i czy, w niniejszej sprawie, stanowią pomoc państwa w
rozumieniu art. 87 traktatu WE, w szczególności wobec
istnienia nieodpowiedniego systemu kontroli i korygowania
nadużyć, przewidzianego w dekrecie ustawodawczym prezy-
denta tymczasowego nr 1577 z 1947 r.;

2) w szczególności dla celów kwestii uznania spornych
środków w postaci ulg podatkowych za pomoc państwa, czy
środki te można uznać za proporcjonalne do celów wyzna-
czonych przedsiębiorstwom spółdzielczym; czy ocena
proporcjonalności może dotyczyć — oprócz poszczególnych
środków — przywileju ustanowionego przez ogół środków,
z wynikającą z tego zmianą warunków konkurencji;

zważywszy, w celu odpowiedzi na poprzednie pytania, na
okoliczność, że system kontroli został poważnie osłabiony
przez późniejszą reformę prawa spółek, w szczególności w
odniesieniu do spółdzielni opartych na przeważającej, a nie
całkowitej wzajemności, w świetle ustawy nr 311 z 2004 r.;

3) niezależnie od możliwości uznania omawianych środków
ustanawiających ulgi za pomoc państwa, czy wykorzystanie
formy spółki spółdzielczej, również w braku oszustwa lub
pozorności, może zostać uznane za nadużycie prawa, gdy
zastosowanie tej formy ma wyłącznie lub głównie na celu
uzyskanie oszczędności podatkowych?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w
dniu 25 lutego 2008 r. — Adige Carni scrl, in liquidazione
przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Entrate

(Sprawa C-79/08)

(2008/C 116/20)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Corte suprema di cassazione

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Adige Carni scrl, in liquidazione

Strona pozwana: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia
delle Entrate

Pytania prejudycjalne

1) Czy środki przewidujące ulgi podatkowe dla spółdzielni na
mocy art. 11, 12, 13 i 14 dekretu Prezydenta Republiki
nr 601 z 1973 r. są zgodne z przepisami o ochronie konku-
rencji i czy, w niniejszej sprawie, stanowią pomoc państwa w
rozumieniu art. 87 traktatu WE, w szczególności wobec
istnienia nieodpowiedniego systemu kontroli i korygowania
nadużyć, przewidzianego w dekrecie ustawodawczym prezy-
denta tymczasowego nr 1577 z 1947 r.;

2) w szczególności dla celów kwestii uznania spornych
środków w postaci ulg podatkowych za pomoc państwa, czy
środki te można uznać za proporcjonalne do celów wyzna-
czonych przedsiębiorstwom spółdzielczym; czy ocena
proporcjonalności może dotyczyć — oprócz poszczególnych
środków — przywileju ustanowionego przez ogół środków,
z wynikającą z tego zmianą warunków konkurencji;

zważywszy, w celu odpowiedzi na poprzednie pytania, na
okoliczność, że system kontroli został poważnie osłabiony
przez późniejszą reformę prawa spółek, w szczególności w
odniesieniu do spółdzielni opartych na przeważającej, a nie
całkowitej wzajemności, w świetle ustawy nr 311 z 2004 r.;

3) niezależnie od możliwości uznania omawianych środków
ustanawiających ulgi za pomoc państwa, czy wykorzystanie
formy spółki spółdzielczej, również w braku oszustwa lub
pozorności, może zostać uznane za nadużycie prawa, gdy
zastosowanie tej formy ma wyłącznie lub głównie na celu
uzyskanie oszczędności podatkowych?

9.5.2008 C 116/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


