
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-132/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 10 WE — Szósta dyrektywa VAT — Obowiązki w
systemie wewnętrznym — Kontrola czynności podlegających

opodatkowaniu — Abolicja podatkowa)

(2008/C 223/05)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Traversa i M. Afonso, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Braguglia,
pełnomocnik, i G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2 i 22 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 (Dz.U. L 145, s.1) — Obowiązki w
systemie wewnętrznym — Prawo krajowe przewidujące zrze-
czenie się praw do kontroli czynności podlegających opodatko-
waniu dokonanych w kilku okresach podatkowych

Sentencja

1) Przewidując w sposób ogólny i bez żadnego rozróżnienia w art. 8 i
9 legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) [ustawy nr 289
o zasadach opracowywania rocznego i wieloletniego budżetu
państwa (ustawy budżetowej na 2003 r.)] zrzeczenie się praw do
kontroli czynności podlegających opodatkowaniu dokonanych w
kilku okresach podatkowych, Republika Włoska uchybiła zobowią-
zaniom ciążącym na niej, na mocy 2 i 22 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: ujed-
nolicona podstawa wymiaru podatku oraz na mocy art. 10 WE.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Rechtbank Groningen — Niderlandy) —
Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Admini-
stratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV przeciwko
Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands

Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

(Sprawa C-206/06) (1)

(Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Uregulowanie
krajowe umożliwiające pobieranie dopłaty do ceny przesyłu
energii elektrycznej na rzecz wyznaczonej przez ustawodawcę
spółki zobowiązanej do pokrycia kosztów osieroconych —
Opłaty o skutku równoważnym do ceł — Dyskryminacyjne
podatki wewnętrzne — Pomoc przyznana przez państwa człon-

kowskie)

(2008/C 223/06)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank Groningen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektrici-
teit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV

Strona pozwana: Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden,
Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

Przedmiot

Orzeczenie w trybie prejudycjalnym — Rechtbank Groningen
— Wykładnia art. 25, 87 ust. 1 i 90 WE — Uregulowanie
krajowe, zgodnie z którym w okresie przejściowym odbiorcy
energii elektrycznej w Niderlandach są zobowiązani do
uiszczania na rzecz operatora systemu przesyłowego dopłaty do
jej ceny — Zobowiązanie operatora systemu przesyłowego do
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