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Questão prejudicial
À luz do artigo 3.o, n.o 1, e dos objetivos da Diretiva 92/83/CEE (1) do Conselho, de 19 de outubro de 1992, relativa à
harmonização da estrutura dos impostos especiais sobre o consumo de álcool e bebidas alcoólicas, para a determinação da
matéria coletável do imposto aplicável às cervejas com sabor, segundo a escala Plato, há que ter em conta o extrato
resultante das substâncias adicionadas, após a conclusão da fermentação, ao extrato residual efetivo do produto acabado ou
não há que ter em conta o extrato resultante das substâncias adicionadas?
(1)

JO 1992, L 318, p. 21.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
(Polónia) em 7 de fevereiro de 2017 — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine
Versicherung Aktiengesellschaft AG
(Processo C-66/17)
(2017/C 161/10)
Língua do processo: polaco
Órgão jurisdicional de reenvio
Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Partes no processo principal
Autores: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś
Ré: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

Questão prejudicial
Deve o artigo 4.o, n.o 1, conjugado com o artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 805/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de abril de 2004, que cria o título executivo europeu para créditos não contestados (1), conforme alterado,
ser interpretado no sentido de que uma decisão sobre o reembolso das despesas do processo, contida numa sentença que
reconhece a existência de um direito, pode ser certificada como título executivo europeu?
(1)

JO 2004, L 143, p. 15.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Curtea de Apel Suceava (Roménia) em 14 de fevereiro
de 2017 — Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Suceava
(Processo C-81/17)
(2017/C 161/11)
Língua do processo: romeno
Órgão jurisdicional de reenvio
Curtea de Apel Suceava

Partes no processo principal
Recorrente: Zabrus Siret SRL
Recorrida: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava
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Questões prejudiciais
1) A Diretiva 2006/112/CE (1), bem como os princípios da neutralidade fiscal e da proporcionalidade, opõem-se, em
circunstâncias como as do processo principal, a uma prática administrativa e/ou a uma interpretação das disposições da
legislação nacional que impedem a verificação e a concessão do direito ao reembolso do IVA proveniente da
regularização de operações efetuadas num período anterior ao sujeito a verificação e que foi objeto de uma inspeção
fiscal na sequência da qual os órgãos fiscais não detetaram anomalias que modificassem o valor tributável para efeitos de
IVA, ainda que essas disposições sejam interpretadas no sentido de que os órgãos fiscais podem proceder ao reexame de
um período anteriormente objeto de inspeção fiscal com base em dados e informações suplementares obtidos
posteriormente com base na cooperação entre as autoridades e as instituições estatais?
2) A Diretiva 2006/112/CE, bem como os princípios da neutralidade fiscal e da proporcionalidade, devem ser
interpretados no sentido de que se opõem, em circunstâncias como as do processo principal, a uma disposição nacional
com caráter normativo que obsta à possibilidade de retificação dos erros materiais das declarações de IVA para os
períodos de tributação que foram sujeitos a inspeção fiscal, salvo se a retificação for efetuada com base na decisão,
tomada e comunicada pelo órgão de inspeção anterior, requerendo a adoção de medidas pelo sujeito passivo?
(1)

Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado
(JO L 347, p. 1).

Recurso interposto em 22 de fevereiro de 2017 pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União
Europeia do acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Quinta Secção) em 15 de dezembro de 2016 no
processo T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Instituto da Propriedade Intelectual da
União Europeia
(Processo C-95/17 P)
(2017/C 161/12)
Língua do processo: inglês
Partes
Recorrente: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Outras partes no processo: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd; Société des produits
Nestlé SA
Pedidos do recorrente
O recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:
— Anular o acórdão recorrido,
— Condenar a Mondelez UK Holdings & Services Ltd a pagar as despesas efetuadas pelo Instituto.
Fundamentos e principais argumentos
Violação do artigo 36.o, primeira parte, do Estatuto do Tribunal de Justiça
O Tribunal Geral baseou o seu acórdão numa fundamentação contraditória aceitando, por um lado, que a «prova pode ser
apresentada globalmente para todos os Estados-Membros em causa» e exigindo, por outro, a aquisição do caráter distintivo
por cada um dos Estados-Membros individualmente (v., n.o 139 do acórdão recorrido).
Violação dos artigos 7.o, n.o 3, e 52.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 (1)
O Tribunal Geral aplicou incorretamente as orientações fixadas pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão de 24 de maio
de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/OHIM, C-98/11P (forma de um coelho de chocolate com um laço
vermelho), ECLI:EU:C:2012:307, nos n.os 62 e 63 ao exigir que a prova da aquisição do caráter distintivo seja apresentada
em cada um dos Estados-Membros individualmente.
O Tribunal Geral devia ter examinado se as provas apresentadas pelo titular da marca da União demonstram a aquisição do
caráter distintivo na União globalmente considerada, prescindindo das fronteiras nacionais.

