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Unia celna i zakaz ceł / opłaty o skutku równoważnym
do ceł / zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego
i protekcjonistycznego
---------------------------------------------------------------------KONSPEKT do ćwiczeń

Podstawy traktatowe, pojęcie towaru (orzecznictwo TSUE); unia celna i zakaz
wprowadzania ceł i opłat o podobnym skutku (orzecz. TSUE), pojęcie cła, zakaz
dyskryminacji fiskalnej wewnętrznej (art. 110 TFUE); towary podobne i zasady ich
opodatkowania (orzecz. TSUE)

I.

Swobody – uwagi ogólne

Zakres zastosowania prawa rynku wewnętrznego, sprawy unijne, zakaz dyskryminacji
dyskryminacja odwrotna (Sprawa Gallaher C-11/92; Sprawa Mathot C-98/86), integracja
pozytywna i negatywna, harmonizacja i unifikacja
Zasady integracji gospodarczej:
 Lojalności
 Pomocniczości
 Proporcjonalności
 Niedysktyminacji
Rola TSUE w kształtowaniu rynku wewnętrznego

II.

Zakaz ceł

Struktura przepisów traktatowych dot. swobodnego przepływu towarów:
 art. 28-30 TFUE – unia celna, cła oraz opłaty o skutku równoważnym
 art. 34-37 TFUE – ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku równoważnym
 art. 110-113 TFUE – zakaz dyskryminacji podatkowej

Sprawa 26/62 Van Gent & Loos i klauzula standstill
Definicja unii celnej i towaru







Sprawa Sacchi C-155/73
Komisja Europejska p. Włochy, sprawa nr 7/68
Thompson C-7/78
D. Bluhme C-67/97
Odpady Inter-Environnement Wallonie ASBL C-129/96

Reguły pochodzenia towarów (uprzywilejowane i nieuprzywilejowane, rozporządzenie
„śrubokrętowe”
Pojęcie opłat o skutku równoważnym do ceł (ważna def.!!!)
 Opłaty pobierane w związku z cyrkulacją towaru – nie uznane za równoważne do
cła
o Opłaty administracyjne
 Por. orzeczenia sprawa 63/74 Cadsky [1975] ECR 281 oraz sprawa
132/82 Komisja p. Belgia [1983] ECR 1649
o Opłaty weterynaryjne i fitosanitarne
 Sprawa Marimex C-29/72
o opłaty statystyczne, Komisja v. Włochy, C-24/68
 Sprawa Cadsky, C-63/74
o Opłata importowa
 Sprawa C-170/88, Ford Espana
Inne orzeczenia do ww tematu, zob.:
o 2/69 i 3/69 Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders
o 77/72 Capolongo p. Azienda Agricola Maya
III.

Art. 110 TFUE: zakaz dyskryminacji fiskalnej wewnętrznej

Towary podobne : sprawa 168/78 Komisja p. Francja (whisky/koniak) [1980] ECR 347
 TSUE 313/05 w sprawie Brzezioski
 Sprawa Komisja p. Dania C-171/78
 Sprawa KE p. UK C-170/78 WAŻNE
 sprawa Johny Walker (C-243/84)
 Humblot (C-112/84)
Skutek równoważny do cła – nowsza praktyka TSUE
 Wyrok TS z 9.9.2004 r. w sprawie Carbonati Apuani

