
Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska 

(Sprawa C-223/09) 

(2009/C 233/03) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
O. Beynet i M. Kaduczak, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska 

Żądania 

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych dla 
wykonania dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej działań 
na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ( 1 ); a w każdym 
razie poprzez niepoinformowanie Komisji o przyjęciu tych 
przepisów, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy wymienionej dyrektywy, 

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął 24 lutego 2008 r. W 
chwili złożenia niniejszej skargi strona pozwana nie ustanowiła 
środków koniecznych do transpozycji dyrektywy, a w każdym 
razie nie poinformowała o nich Komisji. 

( 1 ) Dz. U.L 033, str.22 

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska 

(Sprawa C-228/09) 

(2009/C 233/04) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
D. Triantafyllou i A. Stobiecka-Kuik, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska 

Żądania 

— stwierdzenie, że poprzez włączenie kwoty „opłaty rejestra
cyjnej” do podstawy opodatkowania VAT nakładanego w 
Polsce na dostawę, nabycie wewnątrzwspólnotowe albo 
import samochodu osobowego, Rzeczpospolita Polska nie 

wypełniła zobowiązań wynikających z art. 78, 79, 83 oraz 
art. 86 dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej; ( 1 ) 

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzut podnoszony w niniejszej skardze dotyczy włączenia 
przez Rzeczpospolitą Polską kwoty opłaty rejestracyjnej do 
podstawy opodatkowania VAT w przypadku dostaw, nabycia 
wewnątrzwspólnotowego i przywozu niezarejestrowanych 
samochodów osobowych mających miejsce w tym państwie 
członkowskim. 

W opinii Komisji istnieje zasadnicze podobieństwo pomiędzy 
polskim podatkiem/opłatą będącą przedmiotem sporu w niniej
szej sprawie a duńskim podatkiem/opłatą w sprawie C-98/05 
De Danske Bilimportører. W tej sprawie Trybunał uznał, że 
podatek/opłata rejestracyjna nie wchodzi w zakres podstawy 
opodatkowania VAT. 

Komisja stoi na stanowisku, że funkcjonowanie polskiej opłaty 
rejestracyjnej w przypadku kolejnych transakcji dotyczących 
tego samego pojazdu przed dokonaniem rejestracji wskazuje, 
że jest to w swej istocie podatek/opłata rejestracyjna, a nie 
podatek od sprzedaży jak twierdzi Rzeczpospolita Polska. 
Podatnik może bowiem odliczyć od kwoty wymagalnego 
podatku kwotę opłaty rejestracyjnej. Oznacza to, że ostatecznie, 
i za pośrednictwem systemu odliczeń zapłaconego wcześniej 
podatku, podatek/opłata jest nakładana tylko raz. 

Komisja nie zgadza się z argumentem Rzeczypospolitej Polskiej 
jakoby osobą odpowiedzialną za dokonanie płatności opłaty 
rejestracyjnej był sprzedawca, nabywca wewnątrzwspólnotowy 
albo importer pojazdu, a nie osoba, w imieniu której samochód 
jest rejestrowany. 

( 1 ) Dz.U. L 347, str. 1 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Najvyšší súd (Słowacja) w dniu 3 lipca 
2009 r. — Lesoochranárske zoskupenie VLK przeciwko 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

(Sprawa C-240/09) 

(2009/C 233/05) 

Język postępowania: słowacki 

Sąd krajowy 

Najvyšší súd 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lesoochranárske zoskupenie VLK 

Strona pozwana: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky
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