
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 lipca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal de grande instance de Chartres — 
Francja) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, 
po mężu Bourges-Maunoury przeciwko Direction des 

services fiscaux d'Eure et Loir 

(Sprawa C-558/10) ( 1 ) 

(Przywileje i immunitety Wspólnot Europejskich — Zwol
nienie z podatków krajowych dochodów wypłacanych przez 
Unię — Uwzględnienie dochodów wypłacanych przez Unię 
przy obliczaniu progu podatkowego z tytułu podatku 

majątkowego) 

(2012/C 287/07) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal de grande instance de Chartres 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, 
po mężu Bourges-Maunoury 

Strona pozwana: Direction des services fiscaux d'Eure et Loir 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de grande instance de Chartres — Wykładnia art. 13 
akapit drugi rozdziału V Protokołu w sprawie przywilejów i 
immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. 1967, 152, 
s. 13) — Dopuszczalność uregulowania krajowego przewidują
cego uwzględnienie wszystkich dochodów podatnika, 
włączywszy w to dochody pochodzenia wspólnotowego, przy 
obliczaniu progu podatkowego z tytułu podatku majątkowego 
— Zwolnienie z podatku krajowego dochodów wypłaconych 
przez instytucje Wspólnot — Byli urzędnicy Wspólnot Europej
skich 

Sentencja 

Artykuł 13 akapit drugi Protokołu w sprawie przywilejów i immuni
tetów Wspólnot Europejskich dołączonego do Traktatu ustanawiającego 
jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich, a następnie, na 
mocy traktatu z Amsterdamu, do traktatu WE, powinien być inter
pretowany w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu 
takiemu jak sporne w postępowaniu krajowym, które uwzględnia 
dochody, włączywszy w to emerytury i dodatki za zakończenie służby, 
wypłacane przez Unię jej urzędnikom i pracownikom lub byłym urzęd
nikom i byłemu pracownikom, w ramach ustalania progu opodatko
wania podatkiem takim jak impôt de solidarité sur la fortune (fran
cuski podatek majątkowy). 

( 1 ) Dz.U. C 46 z 12.2.2011. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 lipca 2012 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej 

Niemiec 

(Sprawa C-562/10) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego — Artykuł 56 TFUE — Niemieckie przepisy 
dotyczące ubezpieczenia pielęgnacyjnego — Świadczenia 
rzeczowe w miejscu zamieszkania wykluczone w przypadku 
pobytu w innym państwie członkowskim — Niższy poziom 
świadczeń pieniężnych podlegających przeniesieniu — Brak 
zwrotu kosztów związanych z wynajęciem sprzętu do 

pielęgnacji w innym państwie członkowskim) 

(2012/C 287/08) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F.W. Bulst i 
I. Rogalski, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. 
Henze i J. Möller, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 56 TFUE — Krajowe ubezpieczenie pielęgnacyjne 
ograniczające do sześciu tygodni prawo do zasiłku pielęgnacyj
nego podczas tymczasowego pobytu ubezpieczonego w innym 
państwie członkowskim, wykluczające zwrot kosztów wynajęcia 
sprzętu i produktów służących pielęgnacji oraz nieprzewidujące 
zwrotu kosztów rzeczowych świadczeń opiekuńczych zrealizo
wanych w państwie pobytu w tej samej wysokości co w przy
padku rzeczowych świadczeń opiekuńczych realizowanych w 
Niemczech 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 26.2.2011.
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