
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Corte Suprema di Cassazione (Włochy) w 
dniu 31 sierpnia 2010 r. — Banca Antoniana Popolare 
Veneta spa, w skład którego wchodzi Banca Nazionale 
dell'Agricoltura spa przeciwko Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, Agenzia delle Entrate 

(Sprawa C-427/10) 

(2010/C 288/44) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte Suprema di Cassazione 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, w skład 
którego wchodzi Banca Nazionale dell'Agricoltura spa 

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

Pytania prejudycjalne 

1) Czy zasady efektywności, niedyskryminacji i neutralności 
podatkowej w dziedzinie podatku od wartości dodanej 
sprzeciwiają się przepisom lub praktyce krajowej, które na 
nowo interpretują prawo nabywcy/zleceniodawcy do zwrotu 
nienależnie zapłaconego podatku VAT, jako nienależnego 
świadczenia uregulowanego przepisami prawa cywilnego, 
w przeciwieństwie do prawa do zwrotu wykonywanego 
przez dłużnika głównego (sprzedającego/usługodawcę), w 
terminie znacznie dłuższym dla tego pierwszego tak, że 
wniosek złożony przez niego w takim czasie, że termin 
na złożenie wniosku przez tego drugiego już upłynął, 
może prowadzić do zasądzenia zwrotu podatku od tego 
drugiego, bez możliwości uzyskania przez ten podmiot 
dalszego zwrotu od organów podatkowych, przy czym 
przepisy te lub praktyka nie przewidują żadnego instru
mentu zapobiegającego konfliktom lub sprzecznościom 
między postępowaniami, które wszczęto lub które zostaną 
wszczęte przed różnymi sądami? 

2) Czy z powyżej przywołanymi zasadami zgodna jest prak
tyka lub orzecznictwo krajowe, które pozwalają na naka
zanie sprzedającemu/usługodawcy zwrotu na rzecz 
nabywcy/zleceniodawcy, jeśli ten pierwszy nie powołał się 
na swe uprawnienie do zwrotu przed innym sądem w prze
widzianym terminie, opierając się na wykładni sądowej — 
do której dostosowana jest praktyka administracyjna — 
uznającej czynność za podlegającą opodatkowaniu? 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lipca 
2010 r. — The Wellcome Foundation Ltd przeciwko 
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory), Serono Genetics Institute SA 

(Sprawa C-461/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak 
towarowy FAMOXIN — Wniosek o unieważnienie złożony 
przez właściciela słownego krajowego znaku towarowego 

LANOXIN — Oddalenie wniosku o unieważnienie) 

(2010/C 288/45) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: The Wellcome Foundation Ltd (przedstawi
ciel: adwokat R. Gilbey) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Serono Genetics Institute SA 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) z 
dnia 23 września 2009 r. w sprawach połączonych T-493/07, 
T-26/08 i T-27/08 GlaxoSmithkline, Laboratórios Wellcome de 
Portugal i The Wellcome Foundation przeciwko OHIM, na 
mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności 
wniesioną przez właściciela słownego krajowego znaku towaro
wego „LANOXIN”, zarejestrowanego dla towarów należących do 
klasy 5, na decyzję R 8/2007-1 Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) 
z dnia 14 września 2007 r. oddalającą odwołanie wniesione od 
decyzji Wydziału Unieważnień, na mocy której oddalono 
złożony przez wnoszącą odwołanie wniosek o unieważnienie 
prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego 
„FAMOXIN” dla towarów i usług należących do klasy 5 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) The Wellcome Foundation Ltd zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010.
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