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Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lipca 2011 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Supremo Tribunal Administrativo —
Portugalia) — Lidl & Companhia przeciwko Fazenda
Pública

C 298/7

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 lipca 2011 r. —
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii
(Sprawa C-133/10) (1)

(Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek VAT —
Podstawa opodatkowania — Podatek należny od wytworzenia,
zmontowania, dopuszczenia lub przywozu pojazdów)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywa 2005/81/WE — Przejrzystość stosunków finanso
wych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami
publicznymi — Przedsiębiorstwo zobowiązane do prowadzenia
rozdzielnej księgowości — Brak transpozycji w wyznaczonym
terminie)

(2011/C 298/10)

(2011/C 298/11)

Język postępowania: portugalski

Język postępowania: francuski

(Sprawa C-106/10) (1)

Sąd krajowy

Strony

Supremo Tribunal Administrativo

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Peere i
K. Walkerová, pełnomocnicy)
Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: M. Jacobs i J.C. Halleux, pełnomocnicy)
Przedmiot

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym
Strona skarżąca: Lidl & Companhia

Strona pozwana: Fazenda Pública

przy udziale: Ministério Público

Przedmiot
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Supremo Tribunal Administrativo — Wykładnia art. 73 i 78
akapit pierwszy lit. a) w związku z art. 79 akapit pierwszy lit. c)
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
(Dz.U. L 347, s.1) — Wliczanie do podstawy opodatkowania
podatkiem VAT kwoty portugalskiego „imposto sobre veículos”
— Podatki od nowych pojazdów należne z tytułu wytworzenia,
zmontowania, dopuszczenia lub przywozu pojazdów —
Podatek jednorazowy uiszczany przez przedsiębiorcę lub sprze
dawcę pojazdu, przy jego wprowadzeniu do obrotu w Portugalii

Sentencja
1) Podatek taki jak imposto sobre veículos (podatek od pojazdów)
będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, w
którego przypadku zdarzenie powodujące powstanie obowiązku
zapłaty jest bezpośrednio związane z dostawą pojazdu objętego
zakresem stosowania tego podatku i który jest uiszczany przez
dostawcę tego pojazdu, wchodzi w zakres pojęcia podatków, ceł,
opłat i innych należności w rozumieniu art. 78 akapit pierwszy lit.
a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i
zgodnie z tym przepisem musi być wliczany do podstawy opodat
kowania podatkiem VAT dostawy tego pojazdu.

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w przewidzianym terminie wszelkich przepisów
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Komisji
2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającej dyrek
tywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finan
sowych między państwami członkowskimi a przedsiębior
stwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej
wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz.U. L 312, s. 47)
Sentencja
1) Nie ustanowiwszy w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy Komisji 2005/81/WE z dnia 28
listopada 2005 r. zmieniającej dyrektywę 80/723/EWG w
sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami
członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie
przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw,
Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, jakie na nim ciążą na
mocy tej dyrektywy.
2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.
(1) Dz.U. C 148 z 5.6.2010.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lipca 2011 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) —
Zjednoczone Królestwo) — Pacific World Limited, FDD
International Limited przeciwko Commissioners for Her
Majesty's Revenue and Customs
(Sprawa C-215/10) (1)
(Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomen
klatura scalona — Zestaw sztucznych paznokci z uformowa
nego tworzywa sztucznego — Ważność rozporządzenia (WE)
nr 1417/2007 — Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych
(pozycja 3926) — Preparaty do manicure lub pedicure
(pozycja 3304) — Zestawy i akcesoria do manicure lub pedi
cure (pozycja 8214))
(2011/C 298/12)

(1) Dz.U. C 113 z 1.5.2010.

Język postępowania: angielski
Sąd krajowy
First-tier Tribunal (Tax Chamber)

