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Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)
Strona pozwana: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Sentencja
Artykuły 52 TFUE i 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one obowiązywaniu przepisów państwa
członkowskiego, które obejmują podatkiem dochodowym wygrane w grach losowych uzyskane w kasynach gier znajdujących się w innych
państwach członkowskich oraz zwalniają z tegoż podatku podobne dochody uzyskane w kasynach krajowych.
(1)

Dz.U. C 260 z 7.9.2013.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 października 2014 r.(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) przeciwko Yesmoke Tobacco
SpA
(Sprawa C-428/13) (1)
(Odesłanie prejudycjalne — Przepisy podatkowe — Harmonizacja ustawodawstw — Dyrektywy 95/59/
WE i 2011/64/UE — Struktura i stawki podatków akcyzowych stosowanych do wyrobów tytoniowych —
Określenie wysokości podatku akcyzowego — Zasada ustanawiająca jedną stawkę podatku akcyzowego
dla wszystkich papierosów — Możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie minimalnej kwoty
podatku akcyzowego — Papierosy należące do najniższej kategorii cenowej — Przepisy krajowe —
Specyficzna kategoria papierosów — Określenie podatku akcyzowego w stawce 115 %)
(2014/C 439/12)
Język postępowania: włoski
Sąd odsyłający
Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
Strona pozwana: Yesmoke Tobacco SpA

Sentencja
Artykuł 7 ust. 2 i art. 8 ust. 6 dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy
stosowanych do wyrobów tytoniowych należy interpretować w ten sposób, że przepisy te stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu,
takiemu jak ten w postępowaniu głównym, który nie ustanawia takiego samego minimalnego podatku akcyzowego mającego
zastosowanie do wszystkich papierosów, lecz ustanawia minimalny podatek akcyzowy mający zastosowanie jedynie do papierosów,
których cena sprzedaży detalicznej jest niższa od ceny papierosów należących do najbardziej poszukiwanej kategorii cenowej.
(1)

Dz.U. C 313 z 26.10.2013.

