
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Supremo Tribunal Administrativo — Zgodność z art. 12 WE, 
43 WE, 56 WE, 58 ust. 3 WE (obecnie art. 18, 49, 63 i 65 ust. 
3 TFUE) oraz z art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 90/435/EWG z 
dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodat
kowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i 
spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.U. 
L 225, s. 6) krajowego ustawodawstwa podatkowego dotyczą
cego opodatkowania dywidendy wypłacanej przez spółkę 
będącą rezydentem spółce nie będącej rezydentem, której udział 
w kapitale zakładowym spółki wypłacającej dywidendę jest 
niższy niż 25 % –Opodatkowanie poprzez pobranie u źródła 
według stawki 15 % przewidziane w umowie o unikaniu 
podwójnego opodatkowania zawartej przez oba zainteresowane 
państwa — Zwolnienie dywidendy wypłacanej spółkom 
będącym 
rezydentami 

Sentencja 

Artykuły 56 WE i 58 WE należy interpretować w ten sposób, że stoją 
one na przeszkodzie stosowaniu systemu podatkowego wynikającego z 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między 
dwoma państwami członkowskim, która przewiduje pobranie u źródła 
podatku w wysokości 15 % dywidendy wypłaconej przez spółkę mającą 
siedzibę w jednym z tych państw członkowskich spółce mającej siedzibę 
w drugim z tych państw członkowskich, podczas gdy uregulowania 
krajowe pierwszego z tych państw członkowskich zwalniają z tego 
opodatkowania dywidendę wypłacaną spółce będącej rezydentem. Inna 
wykładnia byłaby możliwa tylko w przypadku, gdyby podatek pobrany 
u źródła mógł zostać zaliczony na podatek należny w drugim państwie 
członkowskim w wysokości równej różnicy w traktowaniu spółek. 
Zadaniem sądu krajowego jest ustalić, czy całość postanowień 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej w dniu 26 
października 1993 r. między Republiką Portugalską a Królestwem 
Hiszpanii pozwala wyrównać w ten sposób ową nierówność 
traktowania. 

( 1 ) Dz.U. C 195 z 17.7.2010. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 6 grudnia 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Dolj — 
Rumunia) — Adrian Băilă przeciwko Administrația 
Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația 

Fondului pentru Mediu 

(Sprawa C-377/10) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Brak związku ze stanem 
faktycznym lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym 

— Niedopuszczalność) 

(2011/C 63/31) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Tribunalul Dolj 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Adrian Băilă 
Strona pozwana: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului 
Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunalul Dolj — Rejestracja używanych pojazdów uprzednio 
zarejestrowanych w innych państwach członkowskich — 
Podatek środowiskowy nakładany na pojazdy samochodowe 
przy ich pierwszej rejestracji w danym państwie członkowskim 
— Zgodność przepisów krajowych z art. 110 TFUE — Czasowe 
zwolnienie dotyczące pojazdów o określonych parametrach 

Sentencja 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przedstawiony 
przez Tribunalul Dolj postanowieniem z dnia 9 czerwca 2010 r. jest 
oczywiście niedopuszczalny. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău — 
Rumunia) — SC DRA SPEED SRL przeciwko Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Bacău i Administrația 

Finanțelor Publice Bacău 

(Sprawa C-439/10) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Brak opisu stanu faktycznego — 
Niedopuszczalność) 

(2011/C 63/32) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Curtea de Apel Bacău 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: SC DRA SPEED SRL 

Strony pozwane: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău i 
Administrația Finanțelor Publice Bacău 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Curtea de Apel Secția Bacău Secția Comercială, Contencios 
Administrativ și Fiscal — Rejestracja używanych pojazdów 
uprzednio zarejestrowanych w innym państwie członkowskim 
— Podatek środowiskowy obciążający pojazdy samochodowe 
podczas ich pierwszej rejestracji w państwie członkowskim — 
Zgodność przepisów krajowych z art. 110 TFUE — Dyskrymi
nacja w stosunku do używanych pojazdów uprzednio zareje
strowanych na terytorium tego państwa członkowskiego i 
niepodlegających temu podatkowi przy późniejszej sprzedaży i 
nowej rejestracji 

Sentencja 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, przedstawiony 
w dniu 1 września 2010 r. przez Curtea de Apel Bacău, jest oczywi 
ście niedopuszczalny. 

( 1 ) Dz.U. C 328 z 4.12.2010.
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