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Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 kwietnia 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Ordinario di Cosenza — Włochy) 
— CCIAA di Cosenza przeciwko Grillo Star Srl Fallimento 

(Sprawa C-443/09) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2008/7/WE — Podatki pośrednie od gromadzenia 
kapitału — Artykuł 5 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. e) — 
Zakres stosowania — Coroczny podatek uiszczany na rzecz 
lokalnych izb handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych i 

rolniczych) 

(2012/C 165/02) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Ordinario di Cosenza 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: CCIAA di Cosenza 

Strona pozwana: Grillo Star Srl Fallimento 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Ordinario di Cosenza — Wykładnia art. 5 lit. c) i 
art. 6 lit. e) dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 
2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapi
tału — Nałożenie corocznego podatku związanego z wpisem 
do rejestru spółek prowadzonego przez lokalne izby handlowe 
— Coroczny podatek określany w sposób zryczałtowany 
–Pojęcie „podatków mających charakter należności lub opłaty” 

Sentencja 

Artykuł 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 
2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 
powinien być interpretowany w ten sposób, że nie stoi on na przeszko
dzie podatkowi tego rodzaju, jak podatek omawiany w sprawie przed 
sądem krajowym, należnego corocznie od każdego przedsiębiorstwa w 
związku z jego wpisem do rejestru przedsiębiorstw, nawet wówczas, gdy 
tego rodzaju wpis wywołuje skutek konstytutywny dla spółek kapitało

wych i gdy podatek ów jest również należny od spółek za okres, w 
którym wykonują one jedynie czynności przygotowawcze do podjęcia 
działalności przedsiębiorstwa. 

( 1 ) Dz.U. C 51z 27.2.2010. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 kwietnia 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów 

(Spraw C-141/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Artykuły 39 WE-42 WE — Swobodny przepływ osób — 
Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Zabezpieczenie 
społeczne pracowników migrujących — Odmowa wypłaty 
niektórych świadczeń — Pracownicy zatrudnieni na platfor
mach wiertniczych w Niderlandach — Dopuszczalność skargi) 

(2012/C 165/03) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Kreus
chitz i M. van Beek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (przedstawiciel: C.M. 
Wissels, pełnomocnik) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Portugalska 
(przedstawiciele: L. Inez Fernandes i E. Silveira, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 3 ust. 1, art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracow
ników najemnych, osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie 
(Dz.U. L 149, s. 2) oraz art. 45–48 TFUE — Odmowa wypłaty 
pewnych świadczeń pracownikom będącym obywatelami 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej zatrudnionym 
na platformach wiertniczych w Niderlandach
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