
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 marca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-559/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Poli
tyka socjalna — Artykuł 141 WE — Równość wynagrodzeń 
pracowników płci męskiej i żeńskiej — Krajowe uregulowanie 
w zakresie emerytur cywilnych i wojskowych — Odmienne 
traktowanie w zakresie wieku przejścia na emeryturę i wyma

ganego okresu zatrudnienia — Uzasadnienie — Brak) 

(2009/C 113/16) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
M. Patakia i M. van Beek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: F. Spatho
poulos, K. Boskovits, A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna i S. 
Vodina, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa — Naruszenie art. 141 
WE — Naruszenie zasady równego wynagradzania pracow
ników płci męskiej i żeńskiej — Krajowe uregulowanie w 
zakresie emerytur cywilnych i wojskowych przewidujące 
odmienny wiek przejścia na emeryturę w zależności od płci 

Sentencja 

1) Utrzymując w mocy przepisy przewidujące różnice pomiędzy 
pracownikami płci męskiej i żeńskiej w zakresie wieku przejścia 
na emeryturę i minimalnego okresu zatrudnienia wymaganego 
na mocy greckiego kodeksu o emeryturach cywilnych i wojskowych, 
wprowadzonego dekretem prezydenckim nr 166/2000 z dnia 3 
lipca 2000 r. w brzmieniu mającym zastosowanie do niniejszej 
sprawy, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na 
niej na mocy art. 141 WE. 

2) Republika Grecka pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 9.2.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 marca 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Finlandii 

(Sprawa C-10/08) ( 1 ) 

(Opodatkowanie w Finlandii pojazdów używanych przywożo
nych z innych państw członkowskich — Zgodność uregulo
wania krajowego z art. 90 akapit pierwszy WE, szóstą dyrek

tywą VAT i dyrektywą 2006/112/WE) 

(2009/C 113/17) 

Język postępowania: fiński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
I. Koskinen i D. Triantafyllou, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Finlandii (Przedstawiciele: J. Helis
koski, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 90 WE i art. 17 ust. 1 i 2 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, str. 1), obecnie art. 167 i 168 dyrektywy Rady 
2006/112/WE dotyczącej wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz. U. L 347, str. 1) — Uregulowania 
krajowe przewidujące podatek od wartości dodanej od podatku 
od pojazdów samochodowych i prawo do odliczenia od należ
nego podatku od wartości dodanej odpowiedniej kwoty — 
Stosowanie do pojazdów mających mniej niż trzy miesiące 
takiej samej wartości do celów podatkowych jak do pojazdów 
nowych — Stosowanie stawki amortyzacji wynoszącej 0,8 % 
miesięcznie do pojazdów mających mniej niż sześć miesięcy, 
w przypadkach gdy na rynku krajowym nie są dostępne 
pojazdy tego samego rodzaju 

Sentencja 

1) Dopuszczając odliczenie podatku wskazanego w art. 5 ustawy nr 
1482/1994 o podatku od pojazdów samochodowych [autovero
laki (1482/1994)] z dnia 29 grudnia 1994 r. od podatku od 
wartości dodanej zgodnie z art. 102 akapit pierwszy pkt 4 ustawy 
nr 1501/1993 o podatku od wartości dodanej [arvonlisäverolaki 
(1501/1993)] z dnia 30 grudnia 1993, Republika Finlandii 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 90 akapit 
pierwszy WE oraz art. 17 ust. 1 i 2 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, obecnie art. 167 i 168 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
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