
Sentencja 

1) Nie podejmując w przewidzianym terminie wszelkich działań 
niezbędnych, aby odzyskać od beneficjentów pomoc przyznaną na 
podstawie programu pomocy uznanego za niezgodny z prawem i 
wspólnym rynkiem decyzją Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w 
sprawie programu pomocy „Ustawa regionalna nr 9 z 1998 r. 
— nadużycia w stosowaniu programu pomocy N 272/98” 
C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 15/2003), Republika Włoska 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2, 3 i 
4 tej decyzji. 

2) Republika Włoka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Conseil d'État — Francja) — Véleclair SA 
przeciwko Ministre du budget, des comptes publics et de la 

réforme de l'Etat 

(Sprawa C-414/10) ( 1 ) 

(Podatek VAT — Szósta dyrektywa — Artykuł 17 ust. 2 
lit. b) — Opodatkowanie towarów sprowadzanych z państw 
trzecich — Uregulowania krajowe — Prawo do odliczenia 
podatku VAT w przywozie — Warunki — Rzeczywista 

zapłata podatku VAT przez podatnika) 

(2012/C 151/08) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Conseil d'État 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Véleclair SA 

Strona pozwana: Ministre du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l'Etat 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Conseil d'État — Wykładnia art. 17 ust. 2 lit. b) szóstej dyrek
tywy Rady 388/77/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odnie
sieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku 
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
(Dz.U. L 145, s.1) — Uregulowania krajowe uzależniająca 
prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej od przywozu 
od rzeczywistej zapłaty tego podatku przez podatnika 

Sentencja 

Artykuł 17 ust. 2 lit. b) szóstej dyrektywy 77/388/EWG Rady z dnia 
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny 
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru 

podatku należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on 
państwom członkowskim uzależniać prawa do odliczenia podatku 
VAT w przywozie od uprzedniej rzeczywistej zapłaty tego podatku 
przez podatnika, w sytuacji gdy podatnik ten jest jednocześnie upraw
nionym do odliczenia. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle 

Entrate przeciwko 3M Italia SpA 

(Sprawa C-417/10) ( 1 ) 

(Podatki bezpośrednie — Zakończenie postępowań zawisłych 
przed sądem orzekającym w ostatniej instancji w sprawach 
podatkowych — Nadużycie prawa — Artykuł 4 ust. 3 TUE 
— Swobody gwarantowane traktatem — Zasada niedyskry
minacji — Pomoc państwa — Obowiązek zapewnienia 

skutecznego stosowania prawa Unii) 

(2012/C 151/09) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte suprema di cassazione 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia 
delle Entrate 

Strona pozwana: 3M Italia SpA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Corte suprema di cassazione — Podatek dochodowy od osób 
prawnych — Przepisy krajowe przewidujące różne stawki 
podatku od dywidend spółek w zależności od ich miejsca 
siedziby — Transakcja handlowa z udziałem spółek będących 
rezydentami we Włoszech i spółek mających siedzibę za granicą 
— Decyzja administracji uznająca, że zastosowanie mają 
podatki należne w przypadku spółek będących rezydentami 
zagranicznymi — Pojęcie nadużycia zdefiniowane w sprawie 
C-255/02 Halifax i in. — Stosowanie do niezharmonizowanych 
podatków krajowych takich jak podatki bezpośrednie 

Sentencja 

Prawo Unii, a w szczególności zasada zakazu nadużycia prawa, art. 4 
ust. 3 TUE, swobody zagwarantowane traktatem FUE, zasada niedys
kryminacji, przepisy w zakresie pomocy państwa oraz obowiązek 
zapewnienia skutecznego stosowania prawa Unii, powinno być inter
pretowane w ten sposób, że nie stoi na przeszkodzie stosowaniu, w 
sprawie takiej jak ta przed sądem krajowym dotyczącej podatków
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