
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Hiszpania) – Transportes 

Jordi Besora, SL przeciwko Generalitat de Catalunya

(Sprawa C-82/12) (1)

(Podatki pośrednie — Podatki akcyzowe — Dyrektywa 92/12/EWG — Artykuł 3 ust. 2 — Oleje 
mineralne — Podatek od sprzedaży detalicznej — Pojęcie szczególnego celu — Przekazanie kompetencji 

wspólnotom autonomicznym — Finansowanie — Uprzednie przypisanie — Wydatki na opiekę zdrowotną 
i środowisko)

(2014/C 112/03)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Transportes Jordi Besora, SL

Strona pozwana: Generalitat de Catalunya

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Interpretacja art. 3 
ust. 2 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów 
objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. L 76, s. 1) – Oleje mineralne 
– Podatek akcyzowy od sprzedaży detalicznej niektórych węglowodorów – Podatki pośrednie inne niż akcyza, realizujące 
szczególne cele – Podatek realizujący cel, który można osiągnąć przy pomocy innego zharmonizowanego podatku – 
Podatek wprowadzony równocześnie z przekazaniem określonych kompetencji regionom, mający w części na celu 
pokrycie wydatków regionów związanych z tymi nowo przekazanymi kompetencjami – Cel o charakterze wyłącznie 
budżetowym

Sentencja

1) Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów 
objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania należy intepretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie przepisom krajowym ustanawiającym podatek od sprzedaży detalicznej olejów mineralnych taki jak podatek od 
sprzedaży niektórych olejów mineralnych (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) rozpatrywany 
w postępowaniu głównym, ponieważ nie można uznać, że taki podatek realizuje szczególny cel w rozumieniu wspomnianego przepisu 
w wypadku, gdy ów podatek, przeznaczany na finansowanie wykonywania przez dane jednostki samorządu terytorialnego ich 
kompetencji w dziedzinie zdrowia i środowiska, nie ma sam w sobie na celu zapewnienia ochrony zdrowia i środowiska.

(1) Dz.U. C 138 z 12. 5.2012.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 27 lutego 2014 r. – Stichting Woonpunt, Stichting 
Havensteder, dawniej Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf 

SWS.Hhvl przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-132/12 P) (1)

(Odwołanie — Pomoc państwa — System pomocy przyznanej na rzecz spółek mieszkalnictwa 
społecznego — Decyzja o zgodności — Zobowiązania podjęte przez władze krajowe, aby dostosować się do 
prawa Unii — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Przesłanki 
dopuszczalności — Interes prawny — Legitymacja procesowa — Beneficjenci, których decyzja dotyczy 

indywidualnie i bezpośrednio — Pojęcie zamkniętej grupy)

(2014/C 112/04)

Język postępowania: niderlandzki
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