
wcześniej w ramach tego samego postępowania, jeśli w następstwie 
całkowitej oceny postępowania i w świetle wszystkich okoliczności, 
uzna on, że taki środek w postaci wykluczenia stanowił oczywiste i 
nieproporcjonalne naruszenie prawa do bycia wysłuchanym. 

( 1 ) Dz.U. C 283 z 24.11.2007 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-406/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda przepływu kapitału 
— Podatki bezpośrednie — Opodatkowanie dywidend z tytułu 

akcji spółek — Stawka podatku od spółek osobowych) 

(2009/C 141/14) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel: 
D. Triantafyllou, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Grecka (Przedstawiciele: P. Mylono
poulos, M. Tassopoulou i I. Pouli, pełnomicnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 43 i 53 WE — Uregulowanie krajowe przewidujące 
zwolnienie podatkowe dywidend wypłacanych przez spółki 
krajowe z wyłączeniem dywidend wypłacanych przez spółki 
mające siedzibę w innym państwie członkowskim 

Sentencja 

1) Poprzez stosowanie do dywidend pochodzących z zagranicy mniej 
korzystnego systemu opodatkowania niż system przewidziany dla 
dywidend pochodzenia krajowego, Republika Grecka uchybiła 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 i 43 oraz 
art. 40 i 31 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
z dnia 2 maja 1992 r., to jest jego art.31 i 40. 

Poprzez utrzymanie w mocy przepisów kodeksu podatku dochodo
wego (ustawa 2238/94, w brzmieniu zmienionym ustawą 
3296/2004), na podstawie których spółki osób zagranicznych 
podlegają w Grecji wyższemu podatkowi, niż podatek ciążący na 
spółkach krajowych Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy art. 43 WE i art. 31 porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — 
Włochy) — Lodato Gennaro & C. SpA przeciwko Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI 

(Sprawa C-415/07) ( 1 ) 

(Pomoc państwa w zakresie zatrudnienia — Wytyczne doty
czące pomocy w zakresie zatrudnienia — Wytyczne w sprawie 
pomocy państwa na cele regionalne — Rozporządzenie (WE) 
nr 2204/2002 — Pojęcie „tworzenie nowych miejsc pracy” — 

Obliczenie zwiększenia ilości miejsc pracy) 

(2009/C 141/15) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale ordinario di Nocera Inferiore 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lodato Gennaro & C. SpA 

Strona pozwana: Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), SCCI 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Wykładnia rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu 
do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. L 337, s. 3) 
— Kontrola poszanowania przesłanek koniecznych do otrzy
mania pomocy — Weryfikacja zwiększenia ilości miejsc pracy 
— Sposób obliczenia 

Sentencja 

W celu weryfikacji, czy doszło do zwiększenia liczby miejsc pracy, 
wytyczne dotyczące pomocy w zakresie zatrudnienia powinny być inter
pretowane w ten sposób, że należy porównać średnią liczbę rocznych 
jednostek roboczych z roku poprzedzającego zatrudnienie ze średnią 
liczbą rocznych jednostek roboczych z roku następującego po zatrud
nieniu. 

( 1 ) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.
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