
Pytania prejudycjalne 

Czy art. 204 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy kodeks celny należy interpretować w ten sposób, 
że w przypadku towaru niewspólnotowego, który objęty był 
procedurą składu celnego i po jej zakończeniu otrzymał nowe 
przeznaczenie celne, naruszenie obowiązku zaksięgowania 
wyprowadzenia towaru ze składu celnego w przewidzianym 
do tego programie informatycznym już w momencie zakoń
czenia procedury składu celnego — a nie dopiero dużo później 
— prowadzi do powstania długu celnego za ten towar? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Supremo Tribunal Administrativo w 
dniu 28 stycznia 2011 r. — Amorim Energia BV 
przeciwko Ministério das Finanças e da Administração 

Pública 

(Sprawa C-38/11) 

(2011/C 130/16) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd krajowy 

Supremo Tribunal Administrativo. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Amorim Energia BV. 

Strona pozwana: Ministério das Finanças e da Administração 
Pública. 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 63 TFUE oraz art. 65 TFUE (byłe art. 56 WE i 58 WE) 
sprzeciwiają się przepisom państwa członkowskiego, takim 
art. 14 ust. 3, art. 89, 46 ust. 1 i 96 ust. 2 i 3 CIRC (Código 
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (kodeks 
podatku dochodowego od osób prawnych)), które w dziedzinie 
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu ekonomicznemu 
wypłacanych zysków, pomimo że są zgodne z dyrektywą 
Rady90/435/EWG ( 1 ) z dnia 23 lipca 1990 r., nie umożliwiają 
spółkom będącym akcjonariuszami i rezydentami innego 
państwa członkowskiego uzyskania zwrotu podatku pobranego 
u źródła w tych samych okolicznościach, co spółki będące 
rezydentami portugalskimi, wymagając w tym celu większego 
minimalnego okresu posiadania minimalnego i większego mini
malnego udziału w kapitale zakładowym, czyniąc bardziej 
długotrwałym lub niemożliwym zniesienie podwójnego gospo
darczego opodatkowania? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie 
wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku 
spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkow
skich (Dz.U. L 225, s. 6). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w 
dniu 28 stycznia 2011 r. — Vorsorgekasse AG przeciwko 

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) 

(Sprawa C-39/11) 

(2011/C 130/17) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Vorsorgekasse AG 

Strona pozwana: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) 

Pytania prejudycjalne 

Czy przepis, który zezwala zakładowemu funduszowi prewen
cyjnemu na inwestowanie majątku przyporządkowanego towa
rzystwu powierniczemu jedynie w jednostki uczestnictwa w 
funduszach inwestycyjnych posiadających zezwolenie na 
sprzedaż w Austrii, jest zgodny ze swobodą przepływu kapitału 
ustanowioną w art. 63 i nast. TFUE? 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w 
dniu 12 listopada 2010 r. w sprawie T-404/09 Deutsche 
Bahn AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(OHIM), wniesione w dniu 2 lutego 2011 r. przez 

Deutsche Bahn AG 

(Sprawa C-45/11 P) 

(2011/C 130/18) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Deutsche Bahn AG (przedstawiciel: adwokat 
K. Schmidt-Hern) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawi
ciel: G. Schneider, pełnomocnik) 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 12 listo
pada 2010 r. w sprawie T-404/09; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 23 lipca 2009 r. (sprawa 
R 379/2009-1); 

— obciążenie Urzędy Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) kosztami 
postępowania w obu instancjach.
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