
Pytanie prejudycjalne 

Czy wykładni art. 6 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i art. 13 część 
B szóstej dyrektywy nr 77/388/EWG Rady z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny 
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa 
wymiaru podatku ( 1 ), należy dokonywać w ten sposób, że 
sprzeciwiają się one przepisom krajowym traktującym jak 
świadczenie usług — zwolnione z podatku jako dzierżawa lub 
najem nieruchomości w rozumieniu wspomnianego art. 13 
część B lit. b) — wykorzystywanie do celów prywatnych 
przez członka kierownictwa i jego rodzinę części budynku 
wybudowanego lub posiadanego na podstawie prawa rzeczo
wego do nieruchomości przez podatnika będącego osobą 
prawną, jeżeli z takim dobrem inwestycyjnym wiąże się 
powstanie prawa do odliczenia naliczonego podatku? 

( 1 ) Dz.U. L 145, s. 1. 
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1) [C]zy art. 110 akapit pierwszy (uprzednio art. 90 WE) trak
tatu stoi na przeszkodzie nałożeniu podatku wewnętrznego, 
którego uiszczenie jest przesłanką pierwszej rejestracji w 
Rumunii pojazdów silnikowych zarejestrowanych wcześniej 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w sytuacji, gdy 
samochody już zarejestrowane w Rumunii mogą być przed
miotem obrotu bez stosowania takiego podatku. 

2) Ponieważ art. 110 akapit drugi traktatu ma na celu wyeli
minowanie tych elementów, które chronią rynek krajowy i 
naruszają zasady konkurencji rządzące rynkiem wspól
notowym, należy ustalić czy wprowadzenie niektórych 
zwolnień z podatku od zanieczyszczeń, którymi objęte są 
również samochody produkcji krajowej, jest środkiem 
ochrony krajowego sektora produkcji samochodów? 
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1) Czy wykładni art. 110 akapit pierwszy TFUE (uprzednio art. 
90 WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie 
nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych 
państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokol
wiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio 
lub pośrednio na podobne produkty krajowe, należy doko
nywać w ten sposób, że sprzeciwia się możliwości ustano
wienia podatku od zanieczyszczeń emitowanych przez 
pojazdy silnikowe, nakładanego przy pierwszej rejestracji 
na terytorium państwa członkowskiego, o cechach określo
nych w OUG nr 50/2008 — podatku mogącego stanowić 
podatek wewnętrzny obciążający towary pochodzące z 
innych państw członkowskich — w świetle okoliczności, 
że rzeczony podatek nie jest pobierany przy ponownej 
rejestracji w Rumunii pojazdu silnikowego o takich samych 
parametrach co przywożony pojazd używany? 

2) Czy wykładni art. 110 akapit drugi TFUE (uprzednio art. 90 
WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie 
nakłada na produkty innych państw członkowskich 
podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne 
produkty, należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia 
się możliwości ustanowienia podatku od zanieczyszczeń 
emitowanych przez pojazdy silnikowe, nakładanego przy 
pierwszej rejestracji na terytorium państwa członkowskiego, 
o cechach określonych w OUG nr 50/2008, zważywszy na 
to, że rządowy dekret nadzwyczajny nr 218/2008 wyłącza 
zapłatę podatku od zanieczyszczeń w przypadku kategorii 
pojazdów mających parametry techniczne pojazdów produ
kowanych w Rumunii?
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