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2) Czy zastosowanie 30-letniego terminu przedawnienia wyni
kającego z § 195 BGB w przypadku roszczeń o zwrot
nienależnie przyznanej refundacji wywozowej narusza praw
nowspólnotową zasadę proporcjonalności?

przypadku gdy Państwo Członkowskie uprzednio zrezygnowało
z pobierania tego podatku z dniem akcesji, tj. z dniem 1 maja
2004 r.?

3) Jeżeli na pytanie drugie należy udzielić odpowiedzi twier
dzącej: czy zastosowanie dłuższego, krajowego okresu prze
dawnienia w rozumieniu art. 3 ust. 3 rozporządzenia Rady
(WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w
sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europej
skich (1), określanego w konkretnych sprawach na podstawie
domniemanej kompetencji wyjątkowej, w ramach sądow
niczego rozwoju prawa, jest zgodne z prawnowspólnotową
zasadą pewności prawa?

(1) Dz. U. L 249 s. 25 -29; Polskie wydanie specjalne: Rozdział 09 Tom
01 P. 11-15
(2) Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 69/335/EWG dotyczącą
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału; Dz. U. L 156 s.
23-24; Polskie wydanie specjalne: Rozdział 09 Tom 01
P. 122-123
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Pytanie prejudycjalne
Czy art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady nr 69/335/EWG z dnia 17
lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia
kapitału (1), zmieniony z dniem 17 czerwca 1985 r. przez art. 1
pkt 1 dyrektywy nr 85/303/EWG (2) z dnia 10 czerwca 1985 r.,
uprawniał Państwo Członkowskie do ponownego wprowa
dzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku kapitałowego z
tytułu zaciągnięcia pożyczki przez spółkę kapitałową, jeżeli
wierzyciel uprawniony jest do udziału w zyskach tej spółki, w

1) Czy rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2007 (1) z dnia
28 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych
towarów w Nomenklaturze scalonej jest ważne w zakresie,
w jakim obejmuje kodem CN 3926 90 97 sztuczne
paznokcie, a zatem także zestawy sztucznych paznokci,
opisane w załączniku 1 do tego rozporządzenia?

2) W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie 1, czy
wykładni Nomenklatury scalonej należy dokonywać w ten
sposób, że omawiane zestawy sztucznych paznokci
powinny być zaklasyfikowane jako „Preparaty kosmetyczne
lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry

