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 Marți, 5 februarie                                                                                                  

Concluzii în cauza C-676/17 Călin   

Rambursarea unui impozit perceput cu încălcarea dreptului UE - Cerere 

de revizuire a unei hotărâri judecătorești definitive prin care se 

respinge rambursarea unei astfel de taxe - Termenul limită pentru 

depunerea cererii de revizuire 

Doamna Călin a trebuit să plătească o taxă de timbru pentru 

înregistrarea în România a unui autoturism second-hand importat din 

Germania. Considerând că taxa încalcă legislația UE, a introdus o 

acțiune în vederea rambursării sale. Acțiunea a fost respinsă. 

Neintroducând apel, această hotărâre a devenit astfel definitivă. 

Doamna Călin a solicitat, în două rânduri, revizuirea acestei hotărâri. 

Fiecare dintre aceste cereri s-a bazat pe o nouă hotărâre a Curții care 

constată că un impozit precum cel pe care trebuie să îl plătească a 

încălcat legislația UE. Prima solicitare a fost respinsă. A doua a fost 

admisă. Cu toate acestea, în cadrul recursului, hotărârea care a admis 

cererea a fost anulată. Bazându-se pe o interpretare a dreptului 

național, care a fost pronunțată în timp util de către Înalta Curte de 

Casație și Justiție, cererea de revizuire a fost considerată ca fiind 

înaintată cu întârziere. 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Prin noua cerere de revizuire, doamna Călin contestă în prezent 

această interpretare, precum și, într-un sens mai larg, procedura 

națională de revizuire. Ea consideră că acestea sunt incompatibile cu 

legislația UE deoarece, în practică, acestea fac imposibilă obținerea 

rambursării unei taxe care ulterior a fost declarată incompatibilă cu 

dreptul UE printr-o hotărâre a Curții. În aceste circumstanțe, Curtea de 

Apel Ploiești (Curtea de Apel Ploiești, România) a decis să solicite Curții 

de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe cu privire la 

compatibilitatea acestei interpretări cu dreptul Uniunii, și, în special  cu 

principiile securității juridice, echivalenței și eficacității. 

 Documente de referință 

 

 Miercuri, 6 februarie 

Concluzii în cauza C-591/17 Austria v Germania 

Situația în care proprietarii vehiculelor înmatriculate într-un stat 

beneficiază de o reducere a impozitului pe autovehicule  

 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii  

 

Austria a introdus un recurs împotriva Germaniei pentru încălcarea 

articolelor 18, 34, 56 și 92 din TFUE din cauza introducerii de către 

aceasta din urmă a unei taxe pentru autoturisme printr-o lege 

națională privind tarifele de utilizare a infrastructurii din 8 iunie 2015, 

acordând în același timp o scutire pentru proprietarii vehiculelor 

înmatriculate în Germania. 

 Documente de referință 

 

 Joi, 7 februarie                                                                                                                                                    

Hotărâre în cauza C-322/17 Bogatu 

Norme prioritare în caz de suprapunere - Noțiunea de „activitate 

salariată" 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Domnul Eugen Bogatu este un cetățean român stabilit în Irlanda din 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-676/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-591/17
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2003. După ce și-a pierdut locul de muncă în februarie 2009, acesta a 

primit un anumit număr de prestații sociale. În special, între 25 mai 

2010 și 4 ianuarie 2013, acesta a primit o indemnizație de șomaj cu 

caracter necontributiv (jobseeker’s allowance). În ianuarie 2015, i-au 

fost refuzate prestații familiale pentru copiii săi care au reședința în 

România pentru perioada în care a primit indemnizația de șomaj 

menționată, pentru motivul că, potrivit Minister for Social Protection 

(ministrul protecției sociale), nu se putea considera că domnul Bogatu 

desfășoară o activitate salariată în sensul articolului 67 din 

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială. Prin urmare, în cadrul acțiunii sale formulate în fața 

High Court (Înalta Curte, Irlanda), domnul Bogatu a contestat o 

asemenea interpretare a domeniului de aplicare al noțiunii „activitate 

salariată”. 

Or, având în vedere că din dosar pare să reiasă că copiii domnului 

Bogatu dispun de asemenea de un drept la prestații familiale în temeiul 

legii române, problema stabilirii domeniului de aplicare al noțiunii de 

activitate salariată se ridică mai degrabă din perspectiva aplicării 

regulilor de prioritate în caz de cumul de drepturi la prestații familiale 

prevăzute la articolul 68 din Regulamentul nr. 883/2004. 

 Documente de referință 

 

 Joi, 14 februarie 

Hotărâre în cauza C-630/17 Anica Milivojević 

Nulitatea contractelor de credit cu aspecte internaționale 

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În 2007, doamna Anica Milivojević, cetățean croat, a încheiat cu 

Raiffeisenbank, care are sediul în Austria și care operează printr-o 

rețea de reprezentanți, un contract de împrumut.  

 

În 2015, ea a inițiat o acțiune împotriva Raiffeisenbank, solicitând 

declararea nulității contractului de împrumut și a altor acte juridice 

conexe. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-322/17
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Opciinski Sud u Rijeci (Tribunalul Municipal din Rijeka, Croația) a 

încheiat procesul în ianuarie 2017, dar l-a redeschis în august 2017 ca 

urmare a intrării în vigoare a unei legi naționale din 14 iulie 2017 care 

ar putea fi aplicabilă acțiunii principale. 

 

Guvernul croat a declarat într-un aviz din 25 mai 2017 că proiectul de 

lege din 14 iulie 2017 ar trebui să poată intra în vigoare retroactiv, 

având în vedere că scopul măsurii nu a putut fi atins în niciun mod. 

Legea prevede nulitatea contractelor de împrumut și a altor acte 

juridice care se bazează pe contractele de împrumut încheiate între un 

debitor croat și un creditor străin care nu deține autorizațiile necesare 

din partea autorităților competente din Croația. 

 

Općinski Sud u Rijeci indică faptul că din Avizul Guvernului Republicii 

Croația nu reiese că există o protecție a drepturilor doamnei Milivojević 

(cum ar fi dreptul consumatorilor de a primi informații sau dreptul de a 

fi informați, drepturi protejate împotriva tranzacțiilor necinstite) care ar 

putea fi recunoscute în legislația UE ca o excepție de la libertatea de a 

presta servicii. Contractele în cauză sunt cele încheiate în perioada 

2000-2010. După această perioadă, Croația a aderat la Uniunea 

Europeană, permițând temporar instituțiilor de credit străine să 

furnizeze servicii financiare fără permisiunea Băncii Naționale a 

Croației. 

 

Općinski Sud u Rijeci afirmă că, prin declararea nulității contractelor de 

împrumut și a altor acte juridice conexe, Raiffeisenbank este, în 

continuare, împiedicată să furnizeze servicii financiare. Prin urmare, 

solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească dacă acest 

lucru este contrar libertății de a presta servicii pe piața internă a UE și, 

eventual, liberei circulații a capitalurilor. 

 

 Documente de referință

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-630/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-630/17
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 Vineri, 8 februarie                                                                             

Hotărâre în cauza T-647/17 Serendipity și alții contra 

EUIPO 

Cerere de înregistrare a unei mărci comerciale 

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În anul 2015, contractorii italieni au solicitat Oficiului Uniunii Europene 

pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO) să înregistreze următoarea 

marcă a Uniunii Europene, pe care o exploatează: 

 

O întreprindere olandeză a formulat obiecții împotriva înregistrării 

acestei mărci figurative pe motiv că ar putea fi confundată cu marca 

"Chiara" înregistrată în 2015. 

În urma acestei opoziții, în 2017, EUIPO a refuzat înregistrarea mărcii 

figurative "Chiara Ferragni" ca marcă a Uniunii Europene deoarece 

există un risc de confuzie între semnele în cauză. 

Operatorii mărcii "Chiara Ferragni" au făcut apoi apel la Tribunalul 

Uniunii Europene, prin care solicita anularea deciziei EUIPO. 

 

 Documente de referință 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-647/17
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 Joi, 14 februarie 

Hotărâre în cauzele T-131/16  Belgia contra Comisia & T-

263/16 Magnetrol International 

Ajutoare de stat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Prin decizia din 11 ianuarie 2016, Comisia a constatat că avantajele 

fiscale selective acordate de Belgia în cadrul regimului său fiscal pentru 

excedente de profit erau inadmisibile în conformitate cu normele UE 

privind ajutoarele de stat. 

Cel puțin 35 de companii multinaționale, cea mai mare parte dintre 

acestea fiind din UE, vor trebui să plătească un total de aproximativ 

700 de milioane de euro în impozite (a se vedea comunicatul de presă 

al Comisiei IP/16/42). Belgia și multe dintre societățile în cauză au 

introdus o acțiune în fața Tribunalului Uniunii Europene împotriva 

acestei decizii. 

Prin Ordonanța din 19 iulie 2016, președintele Tribunalului a respins 

cererea Belgiei de a suspenda punerea în aplicare a deciziei Comisiei în 

așteptarea rezultatului procedurii judiciare. 

Astăzi, Tribunalul își pronunță verdictul asupra acțiunilor introduse de 

Belgia și de compania olandeză Magnetrol International. Este prima 

hotărâre a Tribunalului asupra așa-numitelor "decizii fiscale".  

Documente de referință 

 

 
 

     

 

Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 

scurtă descriere cu cele mai importante fapte. 

Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 

Curtea. 
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-131/16
http://curia.europa.eu/
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