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Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 oktober 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans
assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in zijn hoedanigheid van curator
van Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions
SA
(Zaak C-305/13) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst — Artikel 4, leden 1, 2, 4 en 5 — Recht dat van toepassing is bij gebreke van een
rechtskeuze door de partijen — Commissieovereenkomst voor vervoer — Overeenkomst voor
goederenvervoer)
(2014/C 439/10)
Procestaal: Frans
Verwijzende rechter
Cour de cassation
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Haeger & Schmidt GmbH
Verwerende partijen: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in zijn
hoedanigheid van curator van Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate
Solutions SA
Dictum
1) Artikel 4, lid 4, laatste zin, van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter
ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling enkel van toepassing is op een
commissieovereenkomst voor vervoer wanneer de overeenkomst hoofdzakelijk het eigenlijke vervoer van het betrokken goed betreft,
hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.
2) Artikel 4, lid 4, van dit Verdrag moet aldus worden uitgelegd dat het recht dat van toepassing is op een overeenkomst voor
goederenvervoer, wanneer dit niet kan worden bepaald op grond van de tweede zin van deze bepaling, moet worden bepaald aan de
hand van de algemene regel van lid 1 van dat artikel, dat wil zeggen dat deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land
waarmee zij het nauwst verbonden is.
3) Artikel 4, lid 2, van dit Verdrag moet aldus worden uitgelegd dat ingeval wordt aangevoerd dat een overeenkomst nauwer is
verbonden met een ander land dan het land waarvan het recht is aangewezen op basis van het vermoeden van dat lid, de nationale
rechter de banden moet vergelijken tussen deze overeenkomst en, enerzijds, het land waarvan het recht is aangewezen op basis van het
vermoeden en, anderzijds, het andere betrokken land. Daarbij moet de nationale rechter rekening houden met alle omstandigheden,
daaronder begrepen het bestaan van andere overeenkomsten die met de betrokken overeenkomst verbonden zijn.
(1)

PB C 207 van 20.7.2013.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 oktober 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Roma — Italië) — Cristiano Blanco (C-344/
13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma —
Ufficio Controlli
(Gevoegde zaken C-344/13 en C-367/13) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Vrij verrichten van diensten — Beperkingen — Belastingwetgeving —
Inkomsten uit kansspelen — Verschil in belasting tussen in het buitenland en in binnenlandse instellingen
gewonnen prijzen)
(2014/C 439/11)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Commissione tributaria provinciale di Roma
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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)
Verwerende partij: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Dictum
De artikelen 52 VWEU en 56 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een wettelijke regeling van een lidstaat
volgens welke prijzen van kansspelen die zijn gewonnen in casino’s in andere lidstaten in de heffing van de inkomstenbelasting worden
betrokken en vergelijkbare inkomsten die afkomstig zijn van op het nationale grondgebied gevestigde casino’s van die belasting zijn
vrijgesteld.
(1)

PB C 260 van 7.9.2013.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 oktober 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA
(Zaak C-428/13) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Harmonisatie van wetgevingen — Richtlijnen 95/59/EG
en 2011/64/EU — Structuur en tarieven van accijns op tabaksfabrikaten — Bepaling van accijns —
Beginsel van accijns voor alle sigaretten — Mogelijkheid voor de lidstaten een minimumaccijns vast te
stellen — Sigaretten van de laagste prijsklasse — Nationale regeling — Specifieke categorie sigaretten —
Vaststelling van accijns op 115 %)
(2014/C 439/12)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
Verwerende partij: Yesmoke Tobacco SpA

Dictum
De artikelen 7, lid 2, en 8, lid 6, van richtlijn 2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de tarieven van
de accijns op tabaksfabrikaten, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale bepaling zoals in het
hoofdgeding aan de orde, waarbij niet een uniforme minimumaccijns wordt vastgesteld voor alle sigaretten, maar een minimumaccijns die
enkel van toepassing is op sigaretten met een lagere kleinhandelsprijs dan die van sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse.
(1)

PB C 313 van 26.10.2013.

